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CUVINT ÎNAINTE 

Lucrarea de fată răspunde numeroaselor solicitări de a face nai 
cunoscută metoda markerilor de spin, una din cele mai sensibile teh
nici fizice de investigaţie, care permite obţinerea de informaţii a-
supra conformaţiei ci dinamicii macromoleculelor şi biomoleculelor 
prin folosirea spectroscopiei de rezonanţă electronică de spin (RES). 

Ne-ac propus - pe baza experienţei noastre în acest domeniu 
- să reliefăm aspectele interdisciplinare ale metodei, cu referire 
specială numai la unele aplicaţii în biologie şi biofizică, fără a-
coperirea exhaustivă a domeniului în general şi a subiectelor trata
te în particular. Nu am tratat, de exemplu, aplicaţiile în alte do
menii de studiu, cum sînt fizica şi chimia polimerilor sintetici. 0 
prezentare globală şi succintă a metodei într-un spaţiu limitat, cu 
scopul de a realiza o informare generală care să constituie în ace
laşi timp o trecere în revistă utilă atît pentru specialişti, cît şi 
pentru cei ce intenţionează să folosească pentru prima dată metoda 
markerilor de spin, este dificilă. Ne exprimăm speranţa că prezenta 
revistă de ansamblu, prima din literatura ştiinţifică românească, va 
crea o bază pentru extinderea folosirii acestei tehnici de lucru în 
condiţiile producerii la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară 
şi la Fabrica de Aparatură Nucleară de la Măgurele-Bucureşti, a 
spectrometrului RES tip ART-6 şi a unor markeri de spin. 

Conducerilor ICEFIZ, IMF Cluj-Napoca, CNST şi Academiei de 
Ştiinţe Medicale, mulţumirile noastre pentru sprijinul apordat în 
vederea introducerii, dezvoltării ţ»i aplicării acestei metode şi in 
ţara noastre. 
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1. INTROOţJCERE 

F ine ţ-ea noilor tehnici fizice de analiză a revoluţionat mo
dul de abordare a experienţelor în ştiinţele biologice. 

Informaţiile detaliate cu privire la moleculele sistemelor 
vii, obţinute cu ajutorul aparatelor create de cercetările fizicii, 
au permis să se explice un număr mare de funcţii fiziologice în ter
menii structurii şi organizării moleculare. Un exemplu: spectroscoa-
pele sînt instrumentele care analizează modalitatea interacţiunii 
radiaţiei electromagnetice cu ?ateria. Ele permit nu numai stabili
rea structurilor precise ale macromoleculelor, ci şi determinarea o-
rientării, mobilităţii sau naturii mişcărilor pe care acestea le e-
fectueazâ în micro-mediul lor ambiant. In acest mod se pot evidenţia 
schimbările la nivel molecular care însoţesc funcţiile biologice cu
rente. Oar, după cum se ştie, elucidarea mecanismelor funcţiilor 
biologice nu se lasă uşor "rezolvată" prin aplicarea directă, de e-
xemplu a tehnicilor spectroscopice. Aceasta, tocmai datorită comple
xităţii chimice şi 3pectroscopice a macronoleculelor biologice. 

Una din tehnicile cele mai sensibile foiosite pentru aceste 
studii este spectroscopia de rezonantă electronică de spin (RES), 
sau rezonantă paramagnetică electronică (RPE), descoperită de E. Za-
voiski în 1945, care detectează şi identifică radicalii liberi şi/ 
sau alte specii paramagnetice. 

Un .adical liber se defineşte ca o specie moleculară para
magnetică ce conţine un electron neîmperecheat. Radicalii liberi au 
momente magnetice din cauza spinilor electronilor impari. Ei repre
zintă astăzi un obiect de studiu interdisciplinar, o ramură impor
tantă, de sine stătătoare a ştiinţelor chimice, datorită numeroaselor 
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aplicaţii în fizică, chimie , biologie. Conceptul dfc radical liber 
este implicat într-o mare varietate de probleme chimice si biochimi
ce, radicalii fiind folosiţi curent pentru elucidarea dif .ritelor 
mecanisme de reacţie. Radicalii liberi au un rol fundamental in re
acţiile de oxido-reducere, adiţie, polimerizare, iar biofizica şi 
chimia radiaţiilor reprezintă într-o foarte mare măsura studiul re
acţiilor complexe ale radicalilor liberi. Procesele vitale, inclusiv 
respiraţia şi fotosinteza, precum şi fenomenul de îmbătrînire [2] 
implică intermediari radicalici. 

Materialele biologice nemodificate se pot studia cu ajutorul 
RES numai atunci cînd conţin centri paramagnetic! din categoria că
rora fac parte şi radicalii liberi. Studiul radicalilor liberi para-
magnetici care sînt implicaţi în anumite fenomene biochimice se bu
cură de un aparat de lucru teoretic şi experimental dezvoltat, iar 
observarea directă a paramagr.etismului speciilor radicalice asociate 
v . fenomene biochimice specifice a căpătat o amploare deosebită, da
torită metodicilor fizico-chimice care au fost dezvoltate în acest 
sens. Cu toate acestea, răspîndirea naturală a paramagnetismului în 
sistemele biologice este relativ scăzută. Această situaţie naturală 
dezavantajoasă a fost transformată într-u' avantaj datorită lucrări
lor de pionierat ale lui H.M. McConnell [3,UJ. Ideea este simplă: 
pentru studiul prin RES al materialelor biologice care nu posedă un 
paramagnetism intrinsec, McConnell a imaginat încorporarea unor gr« -
pâri paramagnetice (radicali liberi stabili) în sisteacle biologice 
studiate. Cu alte cuvinte, radicalii au rolul de a marca aceste sis
teme. In aceste condiţii, markerii pot fi detectaşi de aparatul RES, 
devenind astfel adevărate "sonde" la nivel molecular. 
» 
In ansamblu, mai mult de o treime din producţia mondială a indus
triei chimice are la origine procese ce decurg prin intermediari ra
dicalici, cf. D.C. Borg, BNL 50294, Brookh*ven Lectures Series, 
No. 9, pag. 2, March 18, 1970. 
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Spectrele lor RES conţin informaţii şi "raportează" atît asupra unor 
caracteristici ale micro-mediului molecular ambiant, cum este pola
ritatea, cît şi asupra mobilităţii şi naturii orientărilor şi mişcă
rilor moleculare. 

Această nouă tehnică de irare sensibilitate se încadrează în 
categoria tehnicilor de marcare. Ea a fcst numita de M. Burr şi de 
D.E. Koshland, Jr. , "tehnica grupărilor-reporter" (5], 

Tehnicile de marcare constituie un mod de investigare folo
sit pe scară largă de mai mulţi ani pentru studiul structurii şi 
funcţiilor sistemelor biologice şi/sau al mecanismelor reacţiilor 
biologice. Exemple de început de astfel de tehnici de marcare sînt 
utilizarea narkerilor fluorescenţi, a compuşilor marcaţi cu izotopi 
radioactivi ( H, *C etc.) şi, în ultimul timp, din ce în ce mai 
mult a compuşilor marcaţi cu izotopi stabili ( H, C, N) sau cu 
izotopi radioactivi de viaţa foarte iUirtă ( C). 

In mod ideal, un compus marcat ca o grupare-reporter trebuie 
3ă îndeplinească o ~erie de condiţii [s] : 

a) sa fie o grupare sensibilă faţă de modificările proprie
tăţilor mediului său ambiant. Această sensiDiiitate se concretizează 
în variaţia unor parametri fizici caracteristici grupării respecti
ve, variaţie care însoţeşte orice modificare a sterii sale fizice 
determinată de schimbări în mediu. In plus, ea trebuie să se poată 
încorpora în anumite regiuni soecifice ale sistemului biologic in
vestigat, "comunicînd" schimbările pe care le sesizează în mediu 
unui detector adecvat, în cazul nostru - spectrometrul RES ; 

b) proprietăţile fizice ale grupării-reporter trebuie să di
fere de proprietăţile fizice ale sistemului investigat în care a 
fost încorporată ; 

c) orice grupare-reporter trebuie să perturbe în mică măsu
ră, sau să nu perturbe de Ioc .structura şi funcţiile sistemului stu
diat. Cu alte cuvinte, gruparea trebuie să fie capabilă să 
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"transmită" informaţii cu privire ia mediul în care a fost încorpo
rată şi nu "să producă" date false datorită perturb-irii acestuia. 

Apare acum evident că markerul de spin se poate defini ca o 
moleculă care conţine o grupare paramagnetică, de cele mai multe ori 
un radical liber (organic) stabil. Structura si reactivitatea sa 
chimică permit încorporarea în anumite regiuni specifice macromcle-
culelor sau sistemelor supramoleculare studiate . 

Pentru a diferenţia modul de legare cu macromolecula sau 
sistemul biologic, în literatura ştiinţifica se folosesc două termi
nologii: 

a) marker de spin ("spin labei"), care semnific^ un radical 
liber stabil legat covaient; 

b) sondă paramagnetica/sondă de spin/probă de spin/ ("spin 
probe") ce reprezintă radicalul liber stabil care nu este legat chi
mic de o macromolecula, ci este dispersat ''In sistemul studiat. 

Rezultatele obţinute cu ajutorul markerilor de spin şi al 
sondelor paramagnetice pot fi de multe ori complementare. 

In prezent, marcarea cu spin se referă aproape în exclusivi
tate Ic folosirea radicalilor liberi de tip nitroxili?; care au 
structura chimică (I), la a căror sinteză E.G. Rozantsev a avut un 
rol de pionier [6J. 

*t /?; 2 

/Sex 

Utiliz?vea ni trox.ililor c* 
markeri de shin a căpătat în 

.PU-, 
un3 ^ particular.p amploare rpecta-

H3C 

M30 . > CU3 culoasă, nu numai datorită în-
u I deplinirii eondiţiîioi.' impuse 

unei bune grupări-reporter, ci şi următoarelor caracteristici impor
tante ale acestora, din care unele constituie ir. acelaşi tinp şi a-
vantajp suplimentare: 

a) gruparea N-0 conţine electronul impar care conferă mole
culelor caracterul paramagnetic. De aici rezultă posibilitatea 

http://trox.il
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detectării lor cu ajutorul RES; 
b) grupările -CH3 ataşate atomilor de carbon terţiari ,<u ro

lul de a creşte stabilitatea chimică a radicalilor liberi *i Ue a , 
reduce re#ctivitatea acestora. Majoritatea radicalilor lib ri .litrj-
xilici utilizaţi ca markeri de spin în biofizică manifesta o stabi
litate chimică deosebită şi c reactivitate scăzută în condiţii fizi
ologice ; 

c) grupările R determină specificitatea markeriior şi direc-
tionează radicalii liberi, stabilind regiunea de ataşare a lor in 
sistemul biologic studiat. Diversitatea structurală realizată prir. 
sinteza chimică - datorită posibilităţii de a alege grupări R din 
cele raai diferite, adaptate unor sisteme biologice concrete - come-
ră aplicabilitatea deosebit de largă şi specificitatea biologică 
foarte ridicată a compuşilor marcaţi cu radicali liberi nitroxi-
lici; 

d) gruparea nitroxil protejat? steric nu este nici puternic 
hidrofila şi nici hidrofobà. Aceasta proprietate es ce o dominanta a 
întregii molecuDe marcate; 

e) mecanica cuantică permite interpretarea simplă şi precisa 
ain punct de vedere teoretic a parametrilor spectrali obţinuţi dir. 
spectrele RES şi corelarea acestor parametri cu starea fizică a mo
leculelor paramagnetice. (Prin "starea fizică" se înţelege aici o-
rientarea spaţială a moleculelor, dacă acestea sînt imouilizate sa. 
mobilitatea şi felul mişcărilor pe care le efectuează, dacă se află 
în mişcare. ) • 

2. PRINCIPIILE REZ.ONANTEI ELECTRONICE DE SPIN A RADICALILOR LIBERI 
STABILI FOLOSIŢI CA MARKERI 

In acest capitol se prezintă succint principiile generale 
uit spectroscopiei RES, utile celor ca •?. doresc să se familiarizez-. 
cu mfjtoda markeri lor de spin. Informacii suplimentare cu privire la 
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detaliila RES se pot găsi în literatură f 7-16] . 

2.1. GEKKRALITATI 

Studiile experimentale efectuate în primele decenii ale se
colului XX au arătat că electronul prezintă unele proprietăţi speci
fice, care i.u au putut fi explicate decît ulterior, după postularea 
în cadrul teoriei cuantice a existentei spinului electronic. 

Momentul cinetic de spin sau, pe scurt, spinul, este o pro
prietate caracteristică intrinsecă a electronului, care nu are un a-
nalog în fizica clasică. Cu toate acestea, se poate imagina intuitiv 
că momentul cinetic de spin se datorează mişcării de rotaţie a elec
tronului în jurul propriei sale axe. Spinul îi conferă electronului 
proprietăţi magnetice. Astfel, spinului electronic i se asociază un 
moment magnetic de spin: 

v = -YS = -g 6 S (1) 
&e e 

Aici g este o constantă adimensională numită factorul de despica
re spectroscopică (factorul lui Lande), Y se numeşte raport giro-
magnetic, iar B = ^—— este magnetonul Bohr-Procopiu, unde e este 
sarcina electrică a electronului, m este masa electronului, c 
este viteza luminii în vid şi -n = « , unde h este constanta lui 
Planck. 

In condiţiile în care un atom sau o moleculă care conţine un 
electron neîmperecheat - şi radicalii liberi aparţin acestei catego
rii de molecule - se află într-un cîmp magnetic static, momentul 
magnetic de spin al electronului impar interactionează cu cîmr.ul 
magnetic. Spinul electronului impar se poate orienta atunci numai 
paralel sau antiparalel <u direcţia cîmpului magnetic, astfel încît 
componentele sale după această direcţie pot avea numai valorile *l/2 
sau -1/2, exprimate în unităţi fi , dictate de regulile de cuantifi
care. In consecinţă, nivelul energetic iniţial al moleculei s«î 
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àt-€rF2-SeJ3eH 

despică în doua subnivele, numite nivele Zeeman, corespunzătoare 
fiecăreia din cele doua orventări ale spinului în cîmpul magnetic 
extern. Apariţia despicării -ae.-ttionate poartă nusaele de efect Zeeman 
(Fîg. 1). 

Caca se furnizează energie siste
mului .1-3 molecule paramagnetice (adică 
molecule care conţin un electron im
par) prin iradiere cu radiaţie elec
tromagnetica de o anumită frecvenţă, 
în urma absorb-,j-îi de energie de la 
cîmpul electromagr'-^ic se pot induce 
tranziţii între nivlele Zeeman. Rezc-
nanţa electronică ae -.v/in (RES) este 
tehnica spectrosccpică c* studiază 
tranziţiile induse de un cîmp electro
magnetic între nivelele Zeeman ale 
unui sistem paramagnetic af2=*t într-un 
cî:np magnetic static. Cei, pentru ob
servarea ?eno.nenului RES sînt necesa
re: 

a) moleculele care conţin elec
troni impari (de exemplu, radicali li
beri, ioni ai metalelor de tranziţie 

sau molecule în stare triplet); 
b) cîmpul magnetic static, produs de un electromagnet di.i a-

paratul RES, în prezenţa căruia are loc despicarea Zeeman a nivele
lor energetice ; 

c) sursa de radiaţii electromagnetice (în cazul RES - micro
unde), care să poată fi absorbite şi deci să prodvcâ tranziţiile aş
teptate ; 

Fi gura 1. Diagramele nivele
lor energetice (despicarea 
Zeeman) pentru un electron 
liber aflat într-un cîmp 
Magnetic static: a) cîmpul 
magnetic (H) constant şi 
frecventa (v) variabilă; 
b) frecventa (v) constantă 
si cîmpul magnetic (H) va
riabil; c) linia de absorb
ţie; d) derivata de ordinul 
I • liniei de absorbţie 

d) o valoare diferită de zero a probabilităţii ca tranziţia 
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între nivelele Zeeman să aibă loc. Cu alte cuvinte, tranziţia trebu
ie să fie permisă de regulile de selecţie 

Energia potenţială a unui magnet caracterizat de momentul 
magnetic v , aflat în cîmpul magnetic cu intensitatea H este E » 
= -î»*H . Analogul cuantic al acestei energii magnetice este In cazul 
electronului operatorul hamiltonian : 

H = -ÏÏ»H = g S H«S (2) 
°e e 

şi reprezintă forma cea mai simplă a unui hamiltonian de spin (adică 
un operator care acţionează numai asupra variabilelor de epin). Va
lorile energiilor corespunzătoare fiecărui nivel Zeeman sînt: 

E(ms) = ge8eHms (3) 
unde m = ±1/2 sînt valorile proiecţiilor spinului electronic pe 
direcţia cîmpului magnetic aplicat (adică aşa-numitul număr cuantic 
magnetic), iar H este intensitatea cîmpului magnetic static care 
produce despicarea Zeeman. Diferenţa valorilor energiilor corespun
zătoare celor două nivele este (Fig. 1): 

AE = E, - Ea = \ g e8^ - (4 g e ^ ) = ge*eH (*° 
Absorbţia rezonantă de energie de la cîmpul electromagnetic 

cu care se iradiază sistemul de spini (însoţită de tranziţiile men
ţionate mai sus) are loc atunci cînd energia undelor electromagneti
ce este egală cu diferenţa AE a valorilor energiilor corespunză
toare nivelelor între care are loc tranziţia, cu alte cuvinte atunci 
cînd se îndeplineşte condiţia de rezonanţă: 

hv = AE - g AH (5) 
e e 

Rezonanţa se poate observa fie păstrînd cîmpul magnetic 
constant şi variind frecvenţa undelor electromagnetice, fie păstrînd 
frecvenţa constantă şi variind cîmpul magnetic. In practică, In ca
drul experienţelor RES se păstrează frecvenţa undelor electromagne
tice ( v) fixată la o anumită valoare şi se baleiază (variază) 
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intensitatea cîmpului magnetic <'H) într-un anumit interval de va
lori pînă la îndeplinirea condiţiei de rezonantă (5). 

Rezonanţa se pune în evidentă prin înregistrarea absorbţiei 
energiei electromagnetice în funcţie de intensitatea cîmpului magne
tic si se concretizează prin apariţia unui vîrf (peak) în înregis
trarea spectrală menţionată, centrat la o valoare a intensităţii 
cîmpului care îndeplineşte condiţia (5) (Fig. 1 c ) , deoarece pentru 
tranziţia de pe nivelul inferior pe nivelul superic se absoarbe e-
nergia ÙE . In practică se înregistrează direct derivata de ordinul 
I a spectrului de absorbţie (Fig. I d). 

2.2. INFORMAŢII CASE SE POT GBTIHS DIN SPECTRELE ?..S /.'..• VvtKE'.U i,OR 

DE SPIN 

Din spectrele nitro;:i Iilor se oot determina u-materii trei 
parametri spectrali importanţi: a) componentele tenscrulux g ; b) 
componentele tensorului de interacţiune hiperfină şi c) lărgimea 
liniilor spectrale. Aceşti parametri empirici permit obţinerea de 
informaţii cu privir& la orientarea spaţială şi mobilitatea molecu
lelor marcate cu spin, precum şi polaritatea mediului în care se a-
flă acestea. 

2.2.1. Factorul <j 

Condiţia de rezonanţă (5) se referă numai la electronul li
ber. In cazul unor specii paramdgnetire definite., liniile ue absorb
ţie înregistrate experimental la o frecvenţă dată nu apar însă la 
valorile intensităţii, cîmpului magnetic corespunzătoare factorului 
g pentru electronul liber, valori care rezultă din ecuaţia (5), 
H = hv/g 8 , ci sînt deplasate. Motivul apariţiei acestor deplasări 
îl constituie faptul că în realitate electronii impari din atomii 
sau moleculele paramagnetice au şi momente cinetice datorate mişcă
rii lor orbitale, cărora li se asociază de asemenea cîte un moment 
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magnetic. Intre momentul magnetic orbital şi momentul magnetic de 
spin se exercită interacţiuni numite cuplaje spin-orbita. Datorită 
interacţiunii spin-orbită, factorul g al radicalilor liberi este 
un factor g efectiv care diferă în funcţie de structura compuşi
lor paramagnetici studiaţi. Această valoare variabilă a lui g nu 
este identica cu valoarea constantă g = 2,00232 corespunzătoare e-
lectronului liber. 

Determinarea practică a valorii factorului g -<ca şi a des
picării hiperfine) sînt factori importanţi atît pentru caracteriza
rea unei specii paramagnetice, cît şi pentru recunoaşterea acesteia. 

In cazul radicalilor liberi, abaterile menţionate de la va
loarea constantă g sînt mici (circa 0,5-1%), dar pot avea valori 
apreciabile pentru ionii metalelor de tranziţie. In plus, factorul 
g este anizotrop, adică mărimea acestor abateri, iar odată cu a-
ceasta şi valoarea factorului g efectiv, depind de orientarea mo
leculelor în raport cu direcţia cîmpului magnetic static aplicat. 

Hamiltonianul Zeeman în forma sa cea mai generală devine: 

H7 = g H-g.S (6) 
it e 

Teoria privind anizotropia factorului g se găseşte expus? 
detaliat [9,11,16] . 
2.2.2, Interacţiunea hiperfină 

Pînă acum s-a presupus că electronul impar iiiveracţionează 
numai cu cîmpul magnetic static aplicat şi cu cîmpul de microunde. 
In realitate el este supus şi altor influente. Dintre acestea, cea 
mai importantă este interacţiunea momentului magnetic de spin al e-
lectronului impar cu moir.entele magnetice ale nuclealor în apropierea 
cărora est>; localizat, nuclee care au momente cinetice de spin dife
rite de zero. 

Să considerăm o moleculă (de exemplu un radical liber) în 
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care electronul impar interactionează cu un singur nucleu caracteri
zat de spinul nuclear I. Momentul magnetic al unui atare nucleu poa
te avea într-un cîmp magnetic static 2 1 + 1 orientări egal pro
babile, dictate de regulile de cuantificare. Fiecăreia dintre aceste 
orientări îi corespunde una din cele 21 • 1 valori posibile ale 
numărului cuantic magnetic nuclear, (m, = -I; -I + 1; ... 0; ... 
I - 1; I) . In aceste condiţii, la cîmpul magnetic static care pro
duce despicarea Zeeman se adună 2 1 + 1 cîmpuri magnetice locale 
create de nucleu în locul unde se află electronul. Astfel, electro
nul impar "simte" valori diferite ale cîmpului magnetic ce acţionea
ză asupra sa, corespunzătoare fiecăreia din cele 21;' + 1 orientări 
ale momentului magnetic nuclear. Condiţia de rezonanţă (5) devine 
[17]: 

h v = e*e<Hext + Klocal> ( 7 ) 

unde H, , este cîmpul magnetic datorat în principal momentului 
magnetic al nucleului cu care interacţionează electronul impar. Cu 
alte cuvinte, electronul impar "sesizează" valori diferite ale cîm
pului magnstic pentru fiecare dintre cele 2 1 + 1 orientări permise 
şi egal probabile ale spinului nuclear în cîmpul extern. Din acest 
motiv, unei valori determinate a frecvenţei cîmpului de microunde îi 
corespund 21 + 1 valori discrete ale cîmpului magnetic static, a-
şezate simetric si la intervale egale faţă de valoarea H

e x t dată 
de condiţia de rezonanţă (5). Aceasta determină implicit despicarea 
fiecărui nivel Zeeman electronic în 2 1 + 1 subnivele echidistante. 
De exemplu, în cazul radicalilor liberi nitroxilici, interacţiunea 
hiperfină se exercită între electronul impar şi nucleul azotului 
N , care are spinul nuclear 1 = 1 . Numărul cuantic magnetic nu

clear poate avea deci numai valorile nij : -1; 0; +1 , Prin urmare, 
fiecare nivel Zeeman electronic suferă o despicare suplimentară îr. 
alte 2 « 1 + 1 = 3 subnivele (Fig. 2). 
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a. 

Hamiltonidnul de spin 
care descrie interacţiu
nea magnetică dintre e-
lectronul impar şi nucleu 
are forma: 

/: hf 8) 

unde A reprezintă para
metrul care descrie inte
racţiunea hiperfină şi 
care, la fel ca şi facto
rul g , depinde de o-

F i gura 2 . Diagramele nivelelor energetice 
pentru un electron care interactioneazâ 
cu un singur nucleu caracterizat de spi
nul nuclear I - 1. Săgeţile indică tran

ziţiile permi se 
rientarea spaţială a moleculelor, S este spinul .electronului şi I 
spinul nuclear. Prezentarea detaliată a calculului hamiltonianul'-' 
(8) se găseşte în literatură [9,11,16], 

In aceste condiţii, hamiltonianul de spin care caracterizea
ză un radical liber nitroxilic are forma: 

H = H + Whf & H«g«S + S.A.I (9) 

Ponderea termenului Zeeman nuclear H„ - êjĵ N̂ " * n u e s t e 

importantă şi contribuţia sa se poate neglija în ecuaţia (9) în ca
zul nitroxililor. 

Determinarea exactă a nivelelor energetice pentru hamilto
nianul (9) este laborioasă şi ye găseşte expusă detaliat [l6] . Pen
tru o orientare spaţială oarecare, arbitrară, a moleculei paramagne-
tice valorile aproximative ale energiilor corespunzătoare fiecărui-

din nivelele de structură hiperfină sînt: 

2(^3 >mi) = f'&eHms + ^a"1! ( 1 0 ) 

unde m g = ±1/2, n\j. = -1; 0; +1 , ±ar g şi A sîr.t factorul g 
şi respectiv constanta de interacţiune hiperfină corespunzătoare o-
rientării moleculare arbitrar alese. Din cele nouă tranziţii RE3 
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posibile slnt permise numai trei şi anume acelea pentru care are loc 

variaţia numărului cuantic magnetic electronic m fără ca numărul 

cuantic magnetic nuclear m să se modifice. Cu alte cuvinte, pro

babilitatea de tranziţie are o valoare diferită de zero numai în ca

zul respectării regulilor de selecţie Am = ii §i Am = o [16] . 

Diferenţa valorilor energiilor corespunzătoare nivelelor în

tre care au loc tranziţiile permise este: 

AECnij) = ge H + Am (11) 

Prin urmare, fiecăreia din cele trei valori ale numărului cuantic 
magnetic nuclear m_ îi corespunde o linie de structură hiperfină. 
Spectrele RES ale radicalilor liberi nitroxilici sînt deci alcătuite 
din trei linii echidistante şi de intensităţi egale, datorită faptu
lui că orientările spinului nuclear în cîmpul magnetic static se re
alizează cu probabilităţi egale (Fig. 3). 

' • J 

Figura 3. Modul de prezentare al 
unui spectru RES tipic pentru radi
calii liberi nitroxilici si defini
rea parametrilor spectrali: a) in
tegrala spectrului de absorbţie; 
t>) spectrul de absorbţie; c) deri
vata de ordinul I a spectrului de 

absorbţ i e 

250 
Am văzut din cele expuse mai sus că factorul g şi despica

rea hiperfină dtpind de orientarea moleculelor paramagnetice. Din 

6. 111 
mt

m+1 m.*0 m.—j 

i - H ^ ± 
A ! T2(-1) 
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cicest motiv aceşti parametri sînt definiţi ca tensori simetrici de 
ordinul II [l6] . Valorile numerice ale elementelor tensorilor g şi 
À depind de alegerea sistemului de axe de coordonate. Exista un 
singur sistem de axe în care singurele elemente diferite de zero ale 
acostor tensori sînt elementele de pe diagonala principals. In cazul 
radicalilor liDeri nitroxilici, sistemul de axe în care cei doi tun
sori sînt simultan diagonali [l8] este sistemul de axe ataşat mole
culei, ilustrat în Fig. 4. 

Cunoaşterea valorilor de pe 
diagonala principală, gxx> gyy, 
g. şi respectiv A ^ , Ayy, A M , zz " F xx' y y zz 
precum şi a orientării direcţiei 

1 / cîmpului magnetic sfatic în sis
temul de axe al moleculei, ca
racterizată de ungiurile polara 
6 şi 9 (Fig. 4) permite cal-

Fiqura *• Reprezentarea schematică l u l f a c t o r u l u i g s i a c o n s -
a sistemului de axe ataşat molecu
lei unui radical liber nitroxilic t a n t e i d e interacţiune hiperfină 
pentru orice altă orientare spaţială a moleculelor: 

8ef <e'*) = gxx s i n a e C O s 2' + Syysina° sin*» * 8 z z C O S % 
a 
'ef *-*(«,*) A*,.sinae cos% + A* sinae sin% + Az2cos e X>: - -- T yy - ZZ 

In această situaţie, condiţia de rezonanţă (11) devine: 
hv = AE = gef8eH • Aefmj 

(12) 

(13) 

<1«0 

,2.3. Spectrele RES ale nitroxiIilor imobilizat.! 

2.2.3.1. Nitroxili încorporaţi In monocristale 

Incorporarea unor radicali liberi nitroxilici ca impurităţi 
paramagnetice în monocristale diamagnetice cu structură cristalină 
cunoscută a permis înregistrarea spectrelor RES ale markerilor 
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O. 

HH On 

-V-H-' 

respectivi care se găsesc imobilizaţi. Aceştia au orientări cunoscu

te în raport cu direcţia cîmpului magnetic static [l8] Spectrele i-

lustrate în Fig. 5 a ) , b ) , c) prezintă confirmarea experimentală a 

anizotropiei parametrilor magnetici 

" » "n menţionată mai sus. Astfel, datorită 

anizotropiei factorului g , liniile 

centrale au poziţii diferite în raport 

cu linia corespunzătoare valorii ce 

/ ff referinţă g = 2,0036. Anizotrcpia 

despicării hiperfine se concretizează 

în dependenta distanţei ce separă în

tre ele liniile de structură hiperfi-

nă de orientarea spaţială a molecule

lor. Din Figura 5 se observă faptul că 

între elementele principale aie tenso-

rilor g şi A există relaţiile: 

g > g > g şi A % A « A . &xx ùyy &zz xx yy zz 

Acestea sînt caracteristice pentru ma

joritatea markerilor de spin nitroxi-

lici. 

256 
Figura 5• Anizotrop'a para
metrilor care caracterizează 
spectrele RES ale radicali
lor nitroxilici: a ) , b) şi 
c) spectrele markerilor în
corporaţi în monocrI stale. 
Direcţia cîmpului magnetic 
paralelă cu fiecare din axe
le principale ale tensor Mor 
g si Â; d) spectrul unei so
luţii fluide diluate de mar
ker! de spin; e) spectrul 
une! probe policri staline 
care conţine markeri de 
spin; f) derivata de ordinul 
I a spectrului de la punctul 

e) 

2.2.3.2. Nitroxili încorporaţi In 

probe amorfe 

Radicalii stabili încorporaţi în 

probe policristaline (pulberi) sau în 

probe amorfe au toate orientările po

sibile în raport cu direcţia cîmpului 

magnetic static. In aceste condiţii, 

spectrul lor RES rezult* din suprapu

nerea spectrelor corespunzătoare ni-

troxililor care au toate orientările 
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spaţiale posibile, izotrop distribuite (adică distribuite la întîa-
plare, fără vreo preferinţă) şi se întinde pe întregul interval de 
valori de rezonanţă ale intensităţii cîmpului magnetic static deter
minate de anizotrcpia factorului g şi a despicării hiperfine. A-
cesi spectru este înfăşurătoarea spectrelor RES ale nitroxiIilor ca
re au toate orientările spatiale posibile [19] . Linia de absorbţie 
are formu prezentată în Figura 5 e, iar prima sa derivată este spec
trul din Figura 5 f. 

In cezul radicalilor liberi nitroxilici s-a demonstrat teo
retic ţl7,20] şi s-a confirmat experimental [2l] faptul că liniile 
extreme ele primei derivate* a spectrului de absorbţie au ele însele 
aspectul unor linii de absorbţie Valorile intensităţii cîmpului 
magnetic ci.re corespund poziţiilor acestor linii în spectru sînt 
[22], 

hv ± A I 
H = — - — g ^ - (15, 

szz e 
Importanţa acestui tip de spectre constă în faptul că ele permit de
terminarea rapidă şi precisă a parametrului A , iar prepararea 
probelor si înregistrarea spectrelor RES nu pun problemele experi
mentale complicate ale lucrului cu monocristale. 

2.2.4. Efectele mobilităţii moleculelor asupra spectrelor RES «le 
starkerilor de spin 

Forma spectrelor RES ale nitroxililor depinde puternic de 
mobilitatea rotaţională a acestora. Atunci cînd radicalii se găsesc 
în soluţii diluate de vîscozitate mică (fluiditate mare), de exemplu 
apă, benzen etc. la temperatura camerei, apare o mişcare de rotaţie 
Browniană rapidă a acestora. Cu alte cuvinte, rotaţiile rapide se e-
fectuează în toate direcţiile, la întîmplare, deci sînt rotaţii izo
trope, îl iscare a este caracterizată de un parametru numit "timp de 
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a 

corelaţie rotaţionaiă ("O" definit ca intervalul de timp necesar 
unei molecule pentru a se roti cu un unghi de un radian. 

— 1 i -9 

A. Rotaţia se consideră rapidă dacă 10 < T < 10 s. In 
această situaţie, spe*. rul are aspectul ilustrat în Figura 5 d şi în 
Figura 6 a. Rotaţia izotropă rapidă mediază complet anizotropia pa

rametrilor magnetici (adică "şterge" 
dependenţa acestora de orientarea mo
leculelor) şi în condiţiile date fac
torul g şi despicarea hipf»rfină care 
descriu spectrul sînt mediile aritme
tice ale componentelor diagonale ale 
xensorilor respectivi. Calculul para
metrului T pentru rotaţia rapidă şi 
izotropă se poate efectua cu ajutorul 
unor metode aproximative bazate pe de
terminarea lărgimii liniilor spectrale 
[19,22-27] . 

WC 

26'C 

9'C 

or 

-35'C 

50 G 

De cele mai multe ori rotaţia mo
leculelor este însă anizotropă, adică 
se efectuează în jurul unei direcţii 
preferenţiale. In această situaţie, 

-WO'C determinarea lui x necesită un for
malism matematic complicat şi mişcarea 
este caracterizată de cel puţin dci 
timpi de corelaţie diferiţi [22,23,28-
3l] . 

Menţionăm faptul că pentru de-

Fiqura 6. Efectul creşterii 
vtscozităţii solventului (şi 
Implicit al scăderii mobili
tăţii moleculelor) asupra 
formei spectrelor RES ale ur.ui 
radical liber nitroxilic. scrierea mişcărilor anizotrope se uti
lizează şi parametrul de ordine (S), care reprezintă o măsui-ă a dis
tribuţiei orientărilor spaţiale ale moleculelor în raport cu o di
recţie de referinţă (de obicei axa în jurul căreia ars loc mişcarea 
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anizotropa) . Parametrul S dă informaţii privind ordinea existentă 
la nivel molecular în sistemul marcat cu spin, dar nu conţine în mod 
explicit informaţii cu privire la mobilitatea markerilor. Formalis
mul parametrului de ordine, care se află descris detaliat [19,20,22, 
2J>23,32-36] , are o mare importanţă pentru aplicaţiile markerilor de 
spin în studiul biomembranelor, presupunînd însă în mod implicit o 
mobilitate rotaţională mare a radicalilor liberi. 

B. Creşterea vîscozităţii mediului în care sînt încorporaţi 
nitroxilii atrage scăderea mobilităţii rotaţionale a acestora. După 
lum se observă în Fig. 6, în această situaţie liniile spectrale în
cep să se. lărgească şi apoi să se deplaseze. 

Se consideră că markerii de spin au o mobilitate intermedia-
-» -7 ră aacă 10 < T < 10 s. Forma liniilor spectrale devine în a-c r 

cest caz mai complexă, iar x nu se mai poate calcula cu ajutorul 

metodei aproximative mc iţionate la punctul A . Distanţa 2A' (v. 
r zz 

Fig. 6 e) dintre liniile extreme poate constitui însă o măsură a mo
bilităţii radicalilor nitroxilici. Timpul de corelaţie se poate de
termina exact numai în urma unor calcule laborioase şi simulări ale 
spectrelor RES cu ajutorul calculatorului electronic [22,23,37,38]. 
Calculul parametrilor T şi S se complica şi mai mult în dome
niul mobilităţii intermediare atunci cînd mişcările moleculare sînt 
şi anizotrope [22,23,29-31,39,40], Au fost propuse atît metode de e-
valuare a moblitiăţii şi ordinii moleculara în intervalul de valori 
ale iui T corespunzătoare mobilităţii intermediare [m-H3], cît 
şi o teorie privind calculul riguros ai parametrilor caracteristici 
(T C şi S) [22], 

C, In r.arv.l T > lu s spectrele au aspectul ilustrat în 
t'igura 5 f şi 6 f s; atf-tă mobilizarea pronunţată a markerilor. In 
această situaţie T nu se mai poate determina prin KES convenţio
nal . 

Hecent s-a propus o metodă RES mai elaborată (faţă de cea 



- 22 -

clasica, convenţională), numită metcda transferului de saturaţie, 
-• -3 care permite determinarea lui T în domeniul 10 < T <10 S r c e 

situaţie deosebit de importanta pentru macron>.oleculele biologice, 
CUB sînt proteinele în soluţie sau proteinele merabranare, al căror 
i se situează în acest interval [22 a, UU-46]. 

3. ASPECTE INSTRUMENTALE ALE MARCĂRII CU SPIN 

3.1. SPECTROMETRY RE.S 

Schema bloc simplificată a unui spectrometru RES, cuprinzînd 
componentele principale ale acestuia, este prezentată în Fig. 7. 

Clistronul (C) cuplat cu izolatorul (I) şi cu atenuato
rul reglabil (A) alcătuiesc împreună sursa de radiaţii electro-

D ublu T magic 
(Puntea de mic rai mas) RVp 

C 

SC 

Wţ - - ! OF 

ou 

Direcţia clmpu-
*laimagnetic 

Ai 
MOD X 

figura 7. Schema bloc simplificată a unui 
spectrometru RES 
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magnetice de foarte înaltă frecvenţă (microunde;, de putere variabi
lă, caracterizată de o nare stabilitate a frecvenţei şi puterii un
delor emise. Energia undelor electromagnetice este transmisă de la 
clistron la locul unde se află proba cu ajutorul ghidurilor de undă 
(GU) . Acestea sînt de fapt liniile de transmisie utilizate In cazul 
microundelor şi se prezintă sub forma unor conducte cu pereţi meta
lici, a căror secţiune transversală este cel mai adesea rectangulara. 

Rroba de studiat se introduce în cavitatea rezonantă CCR) , 
in care microundele produc unde staţionare. Proba se află în acea 
regiune a cavităţii în care cîmpul magnetic de frecvenţă foarte 
înaltă are intensitatea maximă. Rezonanţa se produce atunci cînd in
tensitatea cîmpului magnetic static produs de electromagnetul (M) 
îndeplineşte condiţia de rezonanţă (5>. Observarea absorbţiei rezo
nante se realizează cu ajutorul unui dublu T-magic (încadrat cu 
linia punctată în Fig. 7), care este echivalentul punţii Wheatstor.c 
pentru domeniul microundelor. La echilibru, impedanţele braţelor 2 
şi 4 ale punţii sînt aproximativ egale. In aceste condiţii, la de
tectorul (D) poate ajunge numai o cantitate foarte mică de ener
gie. Absorbţia rezonantă de energie în braţul 2, la capătul căruia 
se află cavitatea care conţine proba, produce dezechilibrarea pun
ţii, iar la detector ajunge o cantitate mai mare de energie. Acest 
semnal de absorbţie se amplifică şi se înregistrează. 

In general, detectorul (D) este o diodă cu cristal, adaptată 
pentru domeniul microundelor. 

In realitate, amplificarea unui semnal continuu slab, cum 
este semnalul de absorbţie RES provenit de la detectorul (D) , este 
dificilă, şi raportul semnal/zgomot este mic. Pentru înlăturarea a-
cestui neajun*, semnalul continuu trebuie transformat într-un semnal 
alternativ, care se poate amplifica şi detecta cu uşurinţă. Aceasta 
se realizează prin modularea cîmpului magnetic static. In acest 
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scop, peste cîmpul magnetic static care se baleiază pe domeniul li
niei de rezonanţă se suprapune un cîmp magnetic oscilant (sinusoi
dal) modulator, produs de bobinele (3M) conectate la generatorul 
(H00) . Frecvent»acestui semnal este în general de 100 kHz, iar am
plitudinea sa este de acelaşi ordin de mărime cu lărgimea liniei de 
absorbţie. 

Semnalul alternativ obţinut astfel se amplifică cu ajutorul 
amplificatorului (AMP) , iar demodularea se realizează prin inter
mediul detectorului de fază (DF) . In urma deiuodulării se obţine 
prima derivată a spectrului de absorbţie, (Fig. 3 c) , care se înre
gistrează cu ajutorul unor înregistratoare automate (REC), 

3.2. PREPARAREA PROBELOR 

Probele biologice studiate cu ajutorul RES conţin în general 
apă. Ele diferă prin aceasta ie probele liofilizate, de probele a-
flate sub form3 de pulberi sau cristale , sau de cele care conţin 
solvenţi organici. Se şt:'e că prezenţa apei în cavitate micşorează 
sensibilitatea spectrometrului, deoarece apa prezintă absorbţie die-
lectrică mare. Această situaţie limitează cantitatea de apă care se 
poate admite în cavitate. In plus, probele apoase trebuie plasate 2.. 
acea regiune a cavităţii în care intensitatea cîmpului exectric de 
foarte înaltă frecvenţă este minimă, pentru a se atenua şi pe aceas
tă cale pierderile prin absorbţie dielectrică. 

In prezent există celule din cuarţ confecţionate special 
pentru probele care conţin apă [22,47,48], In lipsa acestora, probe
le se pot introduce îr. tuburi capilare din sticlă de bună calitate 
(flint sau Pyrex) cu diametrul interior de 0,5-1 mm, ale căror cape
te se Închid la flacără. Capilarele astfel pregătite se incroduc 
într-un tub cilindric de cuarţ şi întregul ansamblu se introduce în 
cavitatea (CR) . Metoda este simplă, accesibilă, permite înlocuirea 
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rapidă a probelor în tubul de cuarţ şi asigură o bună reproductibi-
litate a rezultatelor [22,47,49], Cuarţul din care se confecţionează 
tubul suport trebuie să fie de bună calitate; el nu trebuie să con
ţină centri pararaagnetici care ar putea să dea semnale RES perturba
toare . 

Probele liofilizate, pulberile, cristalele sau soluţiile în 
solvenţi organici nu prezintă pierderi datorate absorbţiei dielec-
trice şi deci nu pun problemele pe care le ridică probele apoase. 
Probele care nu conţin apă se pot introduce în tuburi de sticlă 
flint sau Pyrex, cu diametrul de 3-4 mm, care se plasează ca atare 
în cavitate. Desigur, toate celulele folosite în cazul probelor a-
poase se pot utiliza şi pentru probele care nu conţin apă. 

3.3. PARAMETRI INSTRUMENTALI 

3.3.1. Amplificarea, amplitudlnea cîmpului magnetic modulator şi 
puterea sursei de microunde 

Parametrii instrumentali din titlu condiţionează funcţiona
rea spectrometrului Rl'S şi influenţează puternic amplitudinea semna
lului. Dacă cel puţin unul dintre ei are valoarea zero, nu se va ob
ţine semnal RES. Odată cu creşterea lor, amplitudinea semnalului 
creşte, parcurge un domeniu optim şi apoi scade, sau semnalul obţi
nut este distorsionat. Amplificarea se poate mări pînă cînd amplifi
catului aparatului RES devine instabil şi raportul semnal zgomot în
cepe să scadă. 

Creşterea amplitudinii cîmpului modulator determină la înce
put cr»şterea înălţimii liniilor spectraie, urmată apoi de lărgirea 
acestora şi, în final, de distorsionarea puternică a spectrului. In 
generai, amplitudinea cîmpului magnetic modulator nu trebuie să de
păşească valoarea lărgimii liniei spectrale. Puterea sursei de 
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microunde trebuie menţinută la un nivel cît mai scăzut pentru a se. 
evita saturaţia, adică situaţia în care procesele de relaxare nu mai 
pot aduce sistemul de spini la populaţiile de echilibru Boltzmann. 

Evitarea saturaţiei este importantă deoarece determinarea 
parametrilor spectrali (de exemplu, timpul de corelaţie T ) din 
spectrele RES înregistrate în regim de saturaţie poate conduce la 
valori false ele acestora ;i daci la artefacte. Totuşi, în cazul 
unor tehnici speciale, cum este metoda transferului de saturaţie, 
Înregistrarea spectrelor în regim de saturaţie este avantajoasă şi 
permite obţinerea unor informaţii suplimentare. 

In majoritatea experienţelor uzuale cu markeri de spin efec
tuate la temperatura camerei, se poate lucra cu valori ale puterii 
sursei de microunde cuprinse între 1-5 mW fără să. existe pericolul 
deformării liniilor spectrale datorită saturaţiei. 

3.3.2. Timpul de baleiere a câmpului magnetic static, constanta de 
timp a filtrului şi omogenitatea cîmpului magnetic static 

Timpul de baleiere a cîmpului magnetic static este interva
lul de timp necesar pentru a se varia lent intensitatea cîmpului 
într-un anumit domeniu de valori, în vederea îndeplinirii condiţiei 
de rezonanţă (11) şi daci pentru înregistrarea spectrului RES. Tim
pul de baleiere trebuie să fie cît mai mare (4-10 minute pentru în
tregul spectru). In consecinţă, este indicat ca baleierea cîmpului 
să aibă loc cît mai lent. La valori mici ale timpului de baleiere 
(sub 1 minut), spectrele obţinute sînt puternic distorsionate. Spec-
trometrele RES au în alcătuirea lor şi cîte o instalaţie de filtrare 
pentru eliminarea zgomotului şi îmbunătăţirea raportului semnal/zgo
mot. In general, constanta de timp a filtrului trebuie să aibă o va
loare cu aproximativ un ordin de mărime mai mică decît t-impul nece
sar pentru parcurgerea unei singure linii RES. In caz contrar, are 
loc de asemenea distorsionarea puternică a spectrelor. 
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Omogenitatea cîmpului magnetic static este un alt factor de
terminant pentru obţinerea unor spectre RES bune. 

Deplasarea cavităţii rezonante (CR) din regiunea centrală 
spre marginea pieselor polare ale electromagnetului (M) , unde omo
genitatea cîmpului este mai scăzută, produce distorsionarea liniilor 
spectrale. De aceea, înainte de începerea experienţelor RES cavita
tea trebuie să fie fixată în regiunea de maximă omogenitate a cîmpu
lui magnetic static. 

3.3.3. Concentraţia markerilor de spin din probă şi prezenţa altor 
specii paramagnetice 

Valoarea minimă a concentraţiei moleculelor paramagnetice 
care se poate detecta într-o probă depinde de lărgimea liniilor 
spectrale. Astfel, în cazul markerilor de spin caracterizaţi de o 
mobilitate rotaţională pronunţată, care dau linii spectrale înguste 
(de exemplu, markerii de tip TEMPO, v. cap. S, aflaţi în soluţii cu 

— c vîscozitate mică), se pot detecta concentraţii de pînă la 10 H. 
Markerii de spin care au mobilităţi rotaţionale medii (T ^ 1 0 
- 10 sec) se pot detecta pînă la concentraţii de 5 * 10 M , iar 
cei puternic imobilizaţi (T > io" s e c ) , pînă la 5 * 10~ M. 

La concentraţii ale nitroxililor în probă care depăşesc va-
loarea de 10 M începe să apară lărgirea liniilor spectrale dato
rită interacţiunilor magnetice dintre moleculele markerilor de spin. 

Lipidele marcate cu spin aflate în dispersii apoase pot 
forma micelii în care concentraţiile locale depăşesc mult concentra
ţia medie de markeri din probă. Din acest motiv, lărgirea liniilor 
spectrale apare în aceste condiţii la concentraţii medii de aproxi
mativ 10 M, în vreme ce în cazul markerilor de spin hidrosolubili 
efectul menţionat se observă începînd de la concentraţii medii mai 
mari, cuprinse între 5 » 10" - 10"J M. De aceea, concentraţia li
pidelor marcate cu spin încorporate în membrane biologice trebuie 
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otentinută la un nivel c .t mai sciî'Jt, pentru a, se evita interacţiu
nile magnetica dintre ni ut-o/.iiii învecinaţi, aflaţi în membrane. 

Présenta altoi1 mo locuia p-îr*amagnetice în probă poate să per
turbe de asemenea rorwa liniilor spectrale datorită interacţiunilor 
magnetice dintre acestea .-ji markerii nitroxilici. 

Se ştie că starea fundamentală a oxigenului molecular este 
Btarea triplet şi în consecinţă, molecula de oxigen este paramagne-
tică. De aceea, oxigenul molecular- aflat în probele RES determină 
lărgirea liniilor spectrale. Efectul este foarte pronunţat în cazul 
probelor care conţin solvenţi organici (de exemplu, cloroform, meta
nol, etc.) şi mai puţin evident: peiv.ru probele apoase. In vederea e-
vitârii efectelor sale perturbanoave, oxigenul trebuie îndepărtat 
din probe înainte de înregl s u'uvĤ a ,p,;e.treloj?. Aceasta se realizează 
cel pai simplu prin barbotarea pentru scurt timp prin soluţiile res
pective a unor gaze inerte, de x̂on.û.i azot -au argon. 

4 . CHIMIA SI SIN T^ZA fiAR KtkU-- ?' [)J-. ? ? ] !i 

Sinteza unui marker de :.>;.,> ;:•;;;:;;ortă cea mai mare parte a 
timpului necesar investigării u::ei ;.:ro';vleme r̂ r,; prezintă J.j,teren 
biologic sau biofizic. In ultimul timp însă, majoritatea markerilor 
de 6pin utilizaţi în biofizică pot ii obţinuţi şi comercial. 

Primul marker de spin -a fost radicalul cationic al clorpro-
mazinei [3], dar compuşii care s-au dovedit cei mai adecvaţi acestui 
scop au fost radicalii liberi de tip nitroxilic. Radicalii nitroxi-
lici, ca o clasă de radicali liberi organici stabili, au fost desco
periţi în 1956. Cei Liai stabili nitroxiJi conţin atomi de carbon ter
ţiari legaţi de azot,cum sînt: derivaţi ai 2,2,6,6-tetrameti1-piperidin 
•N-oxil (II) substituiţi în poziţia 4 ; derivaţi ai 2 ,2 ,5 ,5-tetrairu-
til-pirolidin-H-oxil (III) substituiţi în poziţia 3, si ai '*,»+ — 
dimetil-oxaz'olidin-N-oxi 1 (XV) r;>.;br,ti tu: ti u< pozitiv 2. 

http://peiv.ru
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Recent au fost sintetizaţi şi nitroxili de tipul 2,2,5,5-
tetrametil-pirolidin-N-oxil (V) substituiţi în poziţia 2, precum şi 
cis- şi trans-azetoxil nitroxilii (VI) şi (VII). 

Acest tip de radicali prezintă cel mai adesea o extraordina
ră stabilitate, condiţie de bază a folosirii lor ca markeri de spin, 
proprietate care nu este caracteristică celorlalţi radicali liberi 
[50-57]. Chimia radicalilor liberi stabili de tip nitroxilic conti
nuă să fie astăzi o problemă de cercetare de mare interes. Termenul 
"stabil trebuie înţeles în sensul stabilităţii pe care o prezintă 
un compus chimic organic: poate fi obţinut într-o formă pură, păs
trat un txmp nedefinit la temperature camerei fără a-şi pierde pro
prietăţile chimice sau fizice şi poate fi manipulat în laborator fă
ră precauţii speciale. Nitroxilii sînt stabili în condiţiile de la
borator enunţate mai sus, atît datorită împiedicării sterice deter
minate de grupările metil sau de diferiţi substituenţi, cît si dato
rită absentei protonilor alfa din vecinătatea legăturii N-0 , In 
formulele (II)-(VII), R reprezintă diferite tipuri de grupe 
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funcţionale care au o reactivitate ridicata faţ"> de grupele funcţi
onale existente în porţiunile cele mai active ale hiomoleculelor. 
Cei mai frecvenţi substituenţi folosiţi sînt; R = -OH, -NH2, 
-NH-C0CHa-Br, -C00H, -C0NH3 , raaléimida, iodacetamida, izotiociana-
tul,etc. Unele din aceste grupe au o trăsătura comună, de exemplu 
ele reacţionează cu grupe funcţionale nucleofile ca SH , :espectiv 
NHa [58] : 

IODACETAMIDA -h SH 
(MM) 

R-SH + MAieiMWA 
(MII) 

R-NH2 +IZ0TI0CIANAT 
(X/X) 

0 

- ^ ^ - « w * * 

0 

H 
X'S 

0 

N-0 

R-NH-C-NH-TN-Ô 

Cu toată această stabilitate, nitroxilii fjlosiţi ca markeri 
de spin pot fi distruşi pierzîndu-şi paramagnetismul datorită compo
nentelor unor sisteme biologice unde sînt încorpora-ţ i, unor condiţii 
de lucru improprii în experienţele în care sînt implicaţi sau dato
rită condiţiilor experimentale ale procesului de sinteză. De aceea 
sinteze, nitroxililor [t> ,17 ,22,22a,49, SD-^fundrimentata în ultimii 15 
ani prin lucrările de pionierat ale lui Rozanţev în URSS şi ulterior 
abordate şi de Rassat în Franţa si Keana în SUA> a implicat pe lîngă 
prepararea de noi radicali liberi organici stabili şi studiul unor 
tipuri de reacţii fundamentale ce pot avea loc în procesul de marca
re cu spin, şi anume reacţiile de: disproporţionare, oxidare, 
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reducere sau reacţiile cu acizi puternici,etc. 
Nu face parte din scopul acestei lucrări o trecere în revis

ta a metodelor de sintetizare a diferitelor clase de markeri de spin 
care se găsesc descrise detaliat în cărţi sau reviste de ansamblu 
menţionate .nai sus. 

Pentru a avea o idee generală privind o serie de markeri de 
spin utilizaţi mai des în biologie şi biofizică, este util să îi 
grupăm în trei clase: 

a) markeri de spin legaţi covalent; 
b) scnde paramagnetice; 
c) analogi marcaţi cu spin ai biomoleculelor. 
Exemple concrete [17,47,58] vcr fi specificate în secţiunile 

ulterioare privind diferitele aplicaţii. 

5. APLICAŢII 

5.1. APLICAŢII IN STUDIUL MEMBRANELOR BIOLOGICE 

In prezent se pot distinge două direcţii principale în cer
cetarea biomembranelor [65], şi anume studiul pe: 

a) modele de membrane 
b) membrane biologice naturale. 
Markerii de spin cel mai des u t i l i z a ţ i în acest scop s î n t : 

0. 
w 

TEMPO 

OH 0 Ţi 

* A £/yJc * A 
0. 0. 0. 

IX X » 
TEMPOL TErtPONE TEMPAMfNE 
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In cazul markerilor (XV) si (XVI), grupările R reprezintă 
catene de hidrocarbura ale acizilor graşi,care pot fi saturate sau 
nesaturate. 

5.1.1. Modele de membrane 

Răspîndirea largă a stratului dublu lipidic în cadrul struc
turilor vii a determinat necesitatea investigării proprietăţilor a-
cestuia, utilizîndu-se în acest scop modele de membrane. Modelele de 
membrane sînt membrane artificiale, alcătuite numai din straturi du
ble lipidice, din care lipsesc orice alţi factori care ar putea să 
afecteze proprietăţile lipidelor. Modelele de membrane cel mai des 
studiate cu ajutorul markerilor de spin sînt lipozomii (vezicule 
mono- sau multilamelare aflate în suspensie apoasa, ai căror pereţi. 
sînt alcătuiţi din straturi duble lipidice) şi straturile duble li
pidice plane [22,55]. 

Merkerii de spin au fost folosiţi în studiul modelelor de 
membrane în special pentru a obţine date privind orientarea spaţială 
şi dinamica moleculelor lipidice. In acest scop s-au realizat în 
principal trei tipuri de experimente: 

i) studiul tranziţiilor termice ale lipidelor; 
ii) studiul mobilităţii lanţurilor acizilor graşi din fosfo-

lipide pe măsură ce ne îndepărtăm de gruparea polară; 
iii) studii de difuziune a lipidelor în membrane (difuziune 

laterală şi transversală). 
i . De exemplu," markerul 2 ,2 ,6 ,6-tetrametil-piperidin-N-oxil 

(TEMPO, VIII), éolubil în apă şi în medii nepolare a fost foarte 
mult folosit pentru studiul tranziţiei termice a dipalmitoil-ieciti-
nei din faza de gel în faza de cristal lichid, experienţa se barează 
pe solubilitatea mare a markerului în faza de cristal lichid şi so-
lubilitatea scăzută în faza de gel [66]. 



Valorile factoiului g şi constantei de interacţiune hiper-
fină ce caracterizează spectrul markerului TEMPO depind de polarita
tea solventului în care sînt dizolvaţi markerii. Astfel, factorul g 
scade şi despicarea hiperfin"; creşte cu creşterea polarităţii sol
ventului [47,bc] . In consecinţă, spectrul RES al unei probe care 
constituie un amestec ie -lc\iâ medii cu polarităţi diferite, în care 
a fost încorporat markerul TEMPO, ilustrat în Fig. 8, reprezintă de 

fapt suprapunerea (suma) a două spec
tre caracterizate de parametrii spec
trali corespunzători fiecăreia din 
cele două polarităţi. Linia a rreia 
de structură hiperfină este despicată 

în două componente parţial suprapuse: 
F îqura ti. Spectrul RES al 
markerului TEMPO (VIII) în- linia H provine de la radicalii ce 
corporat într-o dispersie a-
poasă de fosfolipide (1 !po- se rotesc rapid şi izotrop în mediul 

zom i ) 
hidrofob (interiorul nepolar al stra

turilor duble lipidice), iar linia P provine de la nitroxilii di
zolvaţi în apa. S-a arătat că parametrul empiric & - H/(H+P) cons
tituie o măsura aproximativă a fluidităţii lipidelor. Reprezentările 
acestui parametru în funcţie de temperatură pentru markerul TEMPO 
încorporat în dispersii apoase de fosfolipide sintetice pure au pre
zentat discontinuităţi n.îte la temperaturile corespunzătoare tranzi
ţiilor Je fază [66,67], 

De exemplu, datele obţinute de noi, reprezentate în Fig. 9, 
ilustre.zâ tranziţia dip"almitoilfosfatidilcolinei. 

In cazul unor amestecuri de fosfoii pice sintetice, metoda a 
permis determinarea diagramelor de fază ale sistemelor lipidice stu
diate. Aceste diagrame au arătat că în membranele artificiale cu o 
compoziţie lipidică heterogena au loc separări ale fazelor fluidă şi 
solidă în anumite intervale de temperatură. S-au evidenţiat şi feno
mene de imiscibilitate a lipidelor din amestecuri, atît în cadrul 
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p a Îmi toi lfosfatidi Icol ină 

fazei solide, cit şi în faza 

fluida. De a;e:::onea s-a ară

tat că prezenta colesterolu

lui ar putea să determine se

parări ale fazelor fluida şi 

solida în membrane [66-68]. 

S-au pis în evidenţă separări 

similare ale fazelor şi în li

nele membrane naturale [b9], 

care au fost confirmate prin 

studii ele microscopie elec

tron ira pe probe criefractu-

rate [l i>, 2 2 ,69 , 7o] . 

Cu ajutorul markerului 

TEMPO s-a estimat fracţiunea 

liridica aflată în stare flu

idă în 1 j.pozomi sau în membrane naturale1 ue exemplu, s-a apreciat 

ca 84% din lipidei'.: membranei reticolulului >a"c: .p iasmic se -iflâ in 

stare fluidă la 2.S°C [li] . 

Tranziţiile termice 1-. fosfoiip:-<e Ic- s-au studiat şi cu a-

jutorul altor marker! de spin (de ex_:..pln, i,.:i ,-iraşi). S-au înre

gistrat spectrele KES ale dispersiilor fos:olipidice marcate cu spin 

pe măsura creşterii temperaturii (la intervale de 1-2 C). S-a calcu

lat pentru fiecare spectru unui din parametrii spectrali cunoscuţi 

(de exemplu, T , 2A ) şi s-au renrezentat gratie in funcţie de 
C L Z 

temperatură. Graficele prezintă discontinuităţi la temperatura de 

tranziţie A tosfolipidelor 

Kecent s--:'. CH.nion?>i: rat că utilizarea unei aproximaţii neadec

vate pentru calculul timpului, de corelaţie rotatională sau existenţa 

unor rotaţii anizotrope ale markerilor de spin, premim 51. faptul că 

markerul TEMPO poate jvea mobilităţi rotational'; diferite în lipide 
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şi în apă pot duce la rezultate false. In aceste condiţii disconti
nuităţile din reprezentările parametrilor t şi £ în funcţie de 
temperatură nu se datorează întotdeauna unor tranziţii de fază reale 
ale lipidelor [23,72,73]. Obţinerea unor valori absolute ale timpu
lui de corelaţie sau coeficientului de partiţie este de multe ori 
dificilă. Determinările exacte necesită calcule laborioase şi simu
lări spectrale. Aceste calcule nu se pot realiza decît cu ajutorul 
calculatorului electronic. Totuşi, metodele aproximative menţionate 
mai sus pentru estimarea fluidităţii membranelor sînt utile pentru 
studii comparative privind proprietăţile mai multor tipuri de mem
brane, dacă se utilizează pentru toate acelaşi marker de spin [23]. 

ii.' Utilizarea acizilor graşi şi a tosfolipidelor marcate cu 
spin caic au gruparea nitroxil ataşată în diferite poziţii în lung.̂ _ 
lanţurilor de hidrocarbura a demonstrat că fluiditatea regiunii hi-
drofobe d straturilor duble lipidice nu este uniformă, ci creşte de 
la periferie spre centrul stratului [33,47,58]. Astfel s-a arătat că 
mobilitatea atomilor de carbon din lanţurile acizilor graşi din mo
leculele fosfolipidelor creşte pe măsura înaintării de la gruparea 
polară spre gruparea metil terminală aflată in profunzimea stratu
lui. De asemenea, colesterolul scade mobilitatea primilor opt atomi 
de carbon dinspre gruparea polară a fosfolipidelor, în vreme ce res
tul catenei rămîne mai mobil. Cu ajutorul acizilor graşi marcaţi cu 
spin s-a mai demonstrat cà în prezenţa colesteroluliy. fluiditatea 
lipidelor este mai mare dacă acestea se află sub temperatura de 
tranziţie şi este mai scăzută dacă fosfolipidele se află deasupra 
temperaturii de tranziţie de fază. Cu alte cuvinte, colesterolul are 
un efect de "mediere" a fluidităţii lipidelor, de realizare a unei 
stări fluide intermediare. 

i i i . Studiul difuziunii laterale a lipidelor din membrane se 

cazează pe interacţiunile dintre electronii impari ai markerilor, 
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interacţiuni ce se manifestă daca moleculele marcate se apropie su
ficient de mult una de cealaltă. Spectrul RES in cazul interacţiuni
lor spin-spin (markeri aflaţi în concentraţie mare în membrane) 
constă dintr-o singură linie spectrală largă. Pe măsura îndepărtării 
moleculelor marcate una de cealaltă, datorită difuziunii laterale,a-
pare spectrul RES cunoscut, format din trei linii. In acest mod s-a 
estimat viteza de difuziune laterală a fosfolipidelor în straturile 
duble lipidice prin timpul necesar pentru ca spectrul de o rfngură 
linie să treacă în spectrul de trei linii [71*]. S-a obţinut o valoa
re a constantei de difuziune de circa 1,8 x 10 cm* sec. 

Difuziunea transversală dintr-un monostrat lipidic în celă
lalt a fosfolipidelor marcate cu spin ("flip-flop") a fost evaluată 
în vezicule fosfolipidice unilamelare (lipozomi), pe baza reducerii 
cu acid ascorbic a grupării nitroxil a markerilor care în acest fel 
pierd paramagnetisms [75]. 

Lipozomii unilamelari preparaţi din ovolecitină conţineau 5% 
fosfolipide marcate cu spin, moleculele marcate fiind distribuite în 
proporţie egală între cele două straturi din peretele veziculelor. 
S-a adus proba la 0°C şi s-a tratat cu acid ascorbic; acidul ascor
bic reduce markerul aflat în monostratul extern, dar la 0 C nu poate 
să pătrundă în interiorul veziculelor, deci markerul din monostratul 
intern a rămas nemodifi?at. 

La 30 s-a produs difuziunea markerului din monostratul in
tern în cel extern. După incubare pentru un anumit timp la 30 C s-a 
răcit din nou proba la 0°C şi s-a distrus iar cu acid ascorbic para-
magnetismul datorat markerilor trecuţi în monostratul extern. Con
centraţia markerilor de spin rămaşi în interiorul lipozomilor s-a 
determinat prin compararea intensităţii semnalului RES cu un stan
dard de concentraţie cunoscută. In acest mori s-a putut deduce canti
tatea de markeri de spin ce a difuzat din monostratul intern în cel 
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extern. S-a es tisa t că îr. stratul dublu lipidic o moleculă de leci-
tina suferă difuziunea transversala odată la 6,5 ore la 39 C. 

5.X.2. Interacţiuni llpldo-proteice 

Complexele citocromului c cu un amestec de ovoltcitină şi 
cardiolipină au fost studiate utilizînd acizi graşi (XII) şi coles-
tan (XIII) marcaţi cu spin [76] . Concluzia că prezenţa proteinelor 
"extrinseci" nu afectează spectrele RES ale lipidelor în membranele 
biologice intacte nu pare a fi corectă. In urma investigării lipozo-
milor fornaţi din diferite fosfolipide, în prezenţa albuminei serice 
bovine, cu ajutorul unor acizi g»asi (XII), fosfolipide (XVI) si co-
lestan (XIII) marcaţi cu spin, s-a arătat că prezenţa unei proteine 
externe, care nu eate o proteină de membrană, modifică spectrele RES 
ale markerilor de spin, deoarece aceştia se leagă de alburuină [77] . 

Citocromoxidaza izolată din mitocondriile din miccardux bo
vin conţine lipide legate de proteină. Acest complex, considerat ca 
un model de membrană, deoarece în anumite condiţii complexele se a-
sociază fo^mînd vezicule, a fost de asemenea studiat cu markeri de 
spin [78-8l], H^portul fosfolipide/proteir.ă în complex a fost scăzut 
6uccesiv prin extracţii cu acetonă. La raporturi m-ui mici decît 
0,2 mg fosfclipide/rag proteină, acizii graşi marcaţi cu spin au pre
zentat o imobilizare pronunţată.Cînd complexul conţinea cantităţi 
mari de lipide (0,5-0,7 mg fosfolipide/rag proteină), markcrii au a-
vut o mobilitate considerabilă. La valori intermediare ale raportu
lui fosfolipide/proteină s-au observat două componente ale spectru
lui RES: o componentă cu trei linii înguste c«re atestă o mobilitate 
rotatională mare, şi o componentă imobilă. Cele două componente au 
fost atribuite la două clase de lipide: lipide legate puternic de 
proteină (pînă la 0,2 mg fosfolipide/mg proteină), formînd asa-numi-
tul strat lipidic limitant ("boundary layer") şi lipide aflate în 
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srrat dublu lipidic fluid, S-a sugerat că aceasta ar ti o trăsătură 
generală pentru toate membranele biologice. 

Complexul citocromoxidazei a fost studiat într-o manieră si
milară, utilizîndu-se însă şi fosfolipide marcate cu spin. S-a ob
servat că fosfolipidele au prezentat o mobilitate mare chiar atunci 
cînd complexul conţinea mai puţin de 0,2 mg fosfolipide/mg proteină. 
Identificînd aceste lipide reziduale cu stratul limitant, rezultă că 
lipidele din membrane, aflate în imediata vecinătate a proteinelor, 
pot avea mobilităţi diferite. De asemenaa, s-a arătat că markerii de 
spin se distribuie în complexul citocromoxidazei mitocondriale cu o 
afinitate mai mare în stratul dublu lipidic fluid faţă de lipidele 
aflate în vecinătatea proteinei. S-a ajuns astfel la concluzia că 
numărul de molecuie de lipide care interacţionează cu proteina în 
complexul citocromoxidazei este mai mare decît ar putea fi cuprins 
într-un strat limitant ce înconjoară proteina. Concepţia stratului 
limitant nu pare deci să fie valabilă. In realitate, între lipidele 
din vecinătatea proteinei şi cele din stratul dublu lipidic există 
un schimb rapid şi continuu, astfel că practic toate lipidele mem
branei pot interacţiona cu proteinele [82-85] . Aceste concluzii Ţ ti
vind complexul citocromoxidazei au fost confirmate şi de alţi autori 
[86]. La concluzii asemănătoare 6-a ajuns şi în cazul membranelor 
postsinaptice de Torpedo marmorată [87] şi al membranelor discurilor 
din celt lele cu bastonaş din retină. 

0 critică a concepţiei stratului limitant de lipide imobili-
zate a fost făcută recent şi pe baza unor rezultate obţinute cu aju
torul altor tehnici de investigaţie, de exemplu RMN [88-91], 

5.1.3. Membrane naturale 

Incorporarea markerilor de spin în membranele naturale a fă
cut posibil studiul acestora cu ajutorul RES. In principiu se pot 
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examina lipidele din membrane cu ajutorul markerilor de tipul (VIII). 
(XII), (XIII), (XV), (XVI) sau proteinele membranare prin legarea 
covalentă a markerilor de spir. (XVII), (XVIII), (XIX) de unele gru
pări funcţionale din proteine. 

Acizii graşi sau fosfolipidele marcate pot fi introduse în 
membrane prin simplă difuziune. Incorporarea lipidelor marcate cu 
spin în membrane se mai poate face şi prin schimb cu albumina serică 
sau pe ;ale biosintetică. Cu a-jutorul lipidelor marcate cu spin s-a 
studiat şi mobilitatea lipidelor membranare (fluiditatea membrane
lor), tranziţiile de fază ale membranelor biologice, precum şi o-
rientarea spaţială a moleculelor lipidice. 

Prin încorporarea aceluiaşi marker de spin în membrane dife
rite şi analizarea spectrelor RES înregistrate în acelaşi domeniu de 
temperatură, a devenit posibilă compararea imediată a fluidităţii 
membranelor în intervalul de temperatură respectiv. Astfel, s-a de
monstrat că membranele mitocondriilor hepatice umane sînt mai fluide 
decît cele din mitocondriile de şobolan [92] . Acest fapt a fost a-
tribuit raportului lipide/proteine mult mai mare existent în mer.bra-
nele mitocondriale umane [9 3] . Se creează astfel posibilitatea ca o 
fracţiune mai mare a lipidelor membranelor mitocondriale hepatice u-
mane să se găsească sub formă de strat dublu lipidic fluid şi nu i-
mobilizate prin interacţiuni cu proteinele. 

Investigarea cu markeri de spin a membranelor izolate de la 
diverse microorganisme cultivate în medii suplimentate cu diferiţi 
acizi graşi a permis observarea efectelor acestor acizi graşi asupra 
fluidităţii membranelor. Astfel, s-a constatat că membranele micro
organismelor A . laidlaw^ii cultivate în medii suplimentate cu acid o-
leic au avut o fluiditate crescută în comparaţie cu membranele pro
venite de la microorganismele cultivate în medii cu acid stearic. In 
cazul lipozomilor preparaţi din lipidele extrase din A . laidlawii , 
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fluiditatea a fost de asemenea mai mare în cazul suplimentării cu a-
cid oleic faţă de suplimentarea cu acid stearic. De asemenea, s-a 
constatat că mobilitatea lipidelor din membranele mitocondriilor he
patice izolate de la şobolani a căror hrana a fost deficitară în a-
cizi graşi esenţiali a fost mai mică în comparaţie cu mitocondriile 
de la şobolanii normali [S4]. S-au studiat de asemenea membranele 
microzomale provenite de la celule tumorale Erlich [95]. 

Cu ajutorul acizilor graşi marcaţi cu spin în diferite pozi
ţii în lungul catenei de hidrocarbură (XII) s-a demonstrat şi în ca
zul membranelor naturale creşterea mobilităţii markerilor pe măsură 
ce ne îndepărtăm de gruparea polară. Deci gradientul de flexibilita
te constatat la modelele de membrane se regăseşte şi la membranele 
naturale [96] . 

Detectarea tranziţiilor de faza a membranelor naturale s-a 
realizat ca şi la modelele de membrane prin înregistrarea spectrelor 
RES ale membranelor marcate în funcţie de temperatură. Un exemplu: 
pentru mitocondriile izolate din plante sensibile la îngheţ şi din 
ficatul de şobolan, s-au evidenţiat discontinuităţi în reprezentări
le unor parametri spectrali la 12°C şi respectiv la 2 3 C. Acestea 
sînt de altfel şi temperaturile sub care apar leziuni ireversibile 
în urma expunerii la frig a celor două specii [97]. Nu s-au observat 
asemenea discontinuităţi la mitocondriile izolate de la o plantă re
zistentă la frig sau de la animale poikiloterme. 

Activităţile funcţionale ale mitocondriilor au prezentat 
discontinuităţi la aceleaşi valori ale temperaturii la care s-au pus 
în evidenţă tranziţii de fază ale lipidelor din membrane. De exem
plu, în cazul mitocondriilor hepatice de şobolan, reprezentarea con
sumului de oxigen în funcţie de temperatură are altă pantă deasupra 
şi dedesubtul temperaturii de 23°C. Asemenea discontinuităţi ale re
prezentărilor parametrilor spectrali RES în funcţie de temperatură, 
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corelate cu modificări ale activităţilor enzimatice, s-au pus în e-
videnţă la un număr mare de membrane naturale, începînd cu cele ale 
microorganismelor şi terminînd cu membranele subcelulare de la mami
fere. Avînd în vedere că discontinuităţile sînt însoţite de variaţii 
bruşte ale activităţilor enzimatice, s-a considerat că procesele ca
re au loc în membrane sînt: o tranziţie de fază a lipidelor concomi
tentă cu o modificare conformaţională a pr"oteinelor din raembi •'ne. De 
aceea, studiul prin RES al proteinelor membranare, prin legarea co-
valentă de acestea a unor markeri de spin, prezintă un interes deo
sebit. 

Un marker de spin mult folosit în acest scop este 4-maleimi-
do-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-N-oxil (XVII), care se leagă covai^nt 
de grupările SH din proteine dacă este adăugat în stare solidă la 
o suspensie de membrane. Markerul care rămîne în exces în soluţia a-
poasă trebuie îndepărtat prin dializă deoarece, în caz contrar, dă 
linii spectrale care pot induce în eroare. Astfel, s-au descris în 
literatură pentru diferite membrane două locuri de legare a aces
tui marker de spin: unul în care markerul prezintă o mobilitate pro
nunţată şi altul în care el este puternic imobilizat [98]. In reali
tate, s-a demonstrat că spectrul mobil se datora markerului aflat în 
exces în soluţia apoasă, deoarece semnalul mobil s-a putut îndepărta 
prin dializă [99]. De aceea, se poate afirma că spectrele duble pro
venite de la acest marker aflat în soluţii proteice sau în suspensii 
de membrane naturale nu corespund la două categorii de locuri de le
gare (respectiv două categorii de grupări SH ) şi numai componenta 
imobilă a spectrelor se poate corela cu grupările SH ale proteine
lor [99]. In aceeaşi lucrare s-a mai arătat că markerul menţionat se 
poate folosi pentru detectarea modificărilor conformationale depen
dente de pH ale albuminei serice, precum şi pentru studiul membra
nelor mitocondriale. In cazul acestor membrane s-au descris şi 
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parametrii spectrali ale căror reprezentări în funcţie de temperatu
ră au prezentat discontinuităţi ce corespund modificărilor conforma-
tionale ale proteinelor. 

Recent a fost sintetizat un nou marker de spin, 3-metilen-5-
(piperidin-N-metil'*-4-oxo-2,2 ,6 ,6-tetrametil-piperidin-N-oxil, care 
s-a dovedit superior faţă de (XVII), după cum reiese din rezultatele 
preliminare obţinute [64]. 

5.2. APLICAŢII IN STUDIUL HACROMOLECULELOR BIOLOGICE 

5.2.1. Enzime 

Reacţiile biochimice deţin un rol important în procesul vie
ţii. Studiul detaliat fizico-chimic al acestor reacţii a avut un rol 
hotărîtor în elucidarea structurii mecanismului de acţiune al bioca-
talizatorilor care sînt enzimele. Primele aplicaţii ale markerilor 
de spin au fost chiar în acest domeniu şi ulterior au adus o contri
buţie semnificativă la precizarea structurii şi localizării centri
lor activi ai enzimelor, modificărilor conformationale şi efectelor 
alosterice, modului lor de acţiune şi mobilităţii locale a acestor 
proteine [22,48,61,109-102]. 

In paralel cu primele studii cu markeri de spin au fost dez
voltate şi noi metode de sinteză a unor compuşi chimici care conţin 
grupări nitroxilice, specifici pentru legarea covalentă de anumite 
resturi de amionoacizi din proteine. Astfel, au fost preparaţi dife
riţi derivaţi nitroxilici specifici enzimelor, de exemplu derivaţi 
care suferă reacţii de alchilare (XVII) (XVIII), (XIX), (XX), de aci-
lare (XXI), de sulfonilare (XXII), de fosforilare (XXIII), precum şi 
sonde paramagnetice [22,22a].. 
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Spectrele RES ale acestor markeri legaţi de proteine au fost 
uneori spectre mixte care nu se pot interpreta întotdeauna fără e-
chivoc. Problema a fost rezolvatei prin îmbunătăţiri succesive care 
au condus la punerea la punct a irtetodei markerilor de afinitate. 

Datele obţinute din spectrele RES ale radicalilor nitroxi-
lici privind mobilitatea rotaţională şi orientarea spaţială a mole
culelor, polaritatea regiunilor în care au fost încorporaţi, precum 
şi prezenţa unor agenţi reducători sau a altor centri paramagnetici 
in proteinele şi enzimele studiate pînă în prezent au permis eluci
darea unor proprietăţi şi parametri prezentaţi mai jos: 

A. Activitatea catalitică a enzimelor 
B. Mecanismele de denaturare 
C. Distanţele între diferite grupări chimice: 

1. Distanţa între markerui de spin paramagnetic şi un nu
cleu diamagnetic 

2, Distanţa între doi markeri de spin diferiţi, ataşaţi 
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Id aceeaşi er.ziniă 

3. Distanţa între un marker de spin şi un ion paramagne
tic 

4. Distanta de la un marker de spin la o grupare fluores
centă 

D. Polaritatea centrilor de legătură 
E. Simetria proteinelor 
F. Structura centrilor activi 

G. Modificări în conformaţia centrilor activi produse de a-
numiti liganzi sau de proteoliză 

H. Timpii de corelaţie rotatională ai proteinelor şi enzime-
lor f22j . 

Principalele 20 de enzime care au fost studiate cu markeri 

de spin slnt prezentate mai jos: 

1. Lizozimul [l03j 
2. Ribonucleaza [lQ4] 
3. ADN Polimeraza [l05] 
4. Citrat s ir. ta za [lC6J 
5. Fosfofructokinaza [l07] 
6. Creatinkinaza [lOâ] 
7. Alcooldehidrogenaza [l09] 
8. û-Gliceraldehid-3-fosfat 

dehidrogenazaflio] 

9. Chimotripsina [ill] 

10. Tripsina [112] 

11. Subtilizina [ll3] 

12. Tz-ombina [liu] 

13. Elastaza [ll3,im] 

14. Proteaza stafilococică [ll5] 
15. Colinesteraza [ll4] 
16. ATP-aza [llô] 
17. Leucinaminopeptidaza [117] 
18. Aspartat transcarbamilaza [ll8] 
19. Carbonic anhidraza [lOl] 
20. Aspartat axninotransf eraza [ll9j 

5.2.2. Acizi nucleici 

Studiul structurii şi modificărilor conformationale ale aci
zilor nucleici se bazează pe legarea covalentà a markerilor de spin 
în diferite porţiuni ale macromoleculei. Informaţiile care se pot 
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obţine, de exemplu cu privire ia cunUfr-iuaţ ie, se reièra Ia porţiunea 
macromoleculei din vecinătatea locului de legare al markerului. De 
asemenea s-au determinat şi distanţele între doi markeri de spin a-
diacenţi legaţi de aceeaşi biomoleculă. Faptul că acizii nucleici 
conţin în esenţă numai patru rnonomeri reduce în mod drastic specifi
citatea marcării şi posibilitatea de a se cunoaşte precis localiza
rea markerului în macromoleculă. Aceasta dificultate poate fi obser
vată mai pregnant în cazul Aûii şi mai puţin ir. cazul tARN care a şi 
devenit un obiect de studiu în sine pentru laboratoarele a căror 
preocupare o reprezintă această problemă. 

Grupările chimice ale acizilor nucleici utilizate pentru le
garea covalentă a markerilor de spin sînt: a) bazele purinice şi pi-
rimidinice, b) grupările OH ale zaharurilor, c) baze organice 
puţin r£spîndite (de exemplu, tiouracil), d) resturile unor compuşi 
încorporaţi în acizii nucleici (de exemplu, resturile de aminoacizi 
în tARN). 

Investigarea microstructurii şi modificărilor conformationale 
ale acizilor nucleici cu markeri de spin se bazează pe variaţia para
metrilor spectrali ai nitroxililor (de exemplu, T ) în paralel cu 
modificarea mobilităţii markerilor de spin ataşaţi de macromolecule. 
Gradul de imobilizare este determinat de structura acidului nucleic 
ca şi de transformările care au loc datorită schimbării condiţiilor 
de mediu, cum sînt pH , temperatura, tăria ionică, 

De menţionat faptul că în cazul acizilor nucleici s-au folo
sit atît markerii de spin, cît si sondele paramagnetice. 

In studiile de început s-a arătat că markerii de spin alchi-
lanţi, derivaţi ai acidului bromoacetic, bromoacetamida sau N-etil-
maleimida reacţionează atît cu ARN cît şi cu ADN [l20,12l]. S-a 
constatat câ o carbodiimidâ marcată cu spin, solubilă în apă, reac
ţionează cu nucleotidele, cu acidul poliuridilic şi cu tARN [ 122] . 

Izolarea bazelor individuale după digestia enzimatică a 
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demonstrat că se pot marca toţi monomerii, dar există o reactivitate 
mai mare fata de bazele purinice. 

tARN a fost marcat prin aminoacilarea extremităţii accepto-
rului, urmată de reacţia grupării amino a aminoacidului cu un marker 
de spin analog al N-hidroxi-succinamidei. Restul de 1-tiouridină ca
re apare ocazional în tARN a fost de asemenea marcat cu un analog 
al bromoacetamidei. 

Marcarea cu spin a permis studiul topirii acizilor poliade-
nilic si poliuridilic [l2 3]. De asemenea, s-a pus în evidenţă cu a-
jutorul maleimidei marcate cu spin o modificare conformatională în 
ribozomii de E. coli în prezenţa streptomicinei [l2<*]. 

Numeroase alte exemple realizate recent privind studiul con
formaţiei acizilor nucleici sau interacţiunea acestora cu molecule 
cu greutate moleculară mică, cu polipeptide şi proteine, precum şi 
cu celule de mamifer au fost prezentate şi discutate în deffciliu 
[22 a]. 

5.3. APLICAŢII BIOMEDICALE 

5.3.1. Aplicaţii în farmacologie 

Controlul cantitativ precis al substanţelor chimice prezente 
în fluidele biologice a devenit unul din cele mai importante mijloa
ce auxiliare în studiile farmacologice, farmacocinetice, în medicina 
legală, ca şi în diferite aspecte legate de problemele ce survin în 
urma folosirii tot mai dese a medicamentelor, de exemplu mecanismul 
interacţiunii medicamentelor sau toxinelor cu constituenţii celu
lari. 

După dizolvarea medicamentelor în plasma sanguină, acestea 
sînt transportate spre ţesutul ţintă (pentru care au fost adminis
trate), unde se pot combina cu macromolecule sau receptori specifici. 
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Pentru majoritate-3 vicô icemen te lor 1 aceasta este etapa iniţială 
dintr-o serie ăc evenineme «al căror rezultat final îl constituie 
exprimarea activităţii lor farmacologice. Receptorii farmacologici 
pot fi enzime, acizi nucleici sau molecule componente ale biomeiubra-
nelor. 

Cu ajutorul mar>keriior de spin s-a realizat studiul confor
maţiei centrilor de legare a medicamentelor ia receptorii farmacolo
gici [22 a ] . Pentru unele macromolecule receptoare s-au determinat 
şi distantele la care s-au situat aceşti centri de legare în raport 
cu exteriorul moleculelor studiate, în sensul adînciraii de localiza
re a centrului [125], De asemenea, în cazul receptorilor farmacolo
gici care conţin doi sau mai mulţi centri de legare, s-au putut de
termina distantele între două asemenea regiuni adiacente [22 a,126], 
Au fost elucidate şi unele aspecte privind cinetica reacţiei de le
gare a medicamentelor la receptorii farmacologici [12 7]. 

Există însă §i medicaments al căror efect farmacologic nu 
•8te consecinţa interacţiunii lor cu o macromcleculă receptoare. In 
acest caz, acţiunea lor poate fi: a) un efect biologic nespecific, 
determinat de proprietăţile lor f izico-chirnice. ; b) a consecinţă a 
interacţiunii chimice a medicamentelor cu mole-cule sau ioni cu greu
tate moleculară mică; c) urmarea substituirii de către medicament a 
unor metaboliţi naturali prezenţi în mod normal în organism [128]. 

Din prima categorie fac parte anestezicele volatile, cum 
este halotanul. Studiilo efectuate cu ajutorul markerilor de spin au 
arătat că acţiunea reversibilă a acestora, la fel ca şi a anestezi
celor locale se datorează modificării organizării moleculare şi flu
idităţii straturilor duble iipidice din membranele celulelor nervoa
se [22 a, 129,130]. 0 ilustrare a noutăţii si actualităţii domeniu
lui o constituie şi faptul că pînă în prezent nu au fost efectuate 
studii cu markeri de spin asupra efectelor medicamentelor din cate
goriile (b) şi (c) menţionate mai sus. 
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5,3.2. Dozări cu spin 

Aplicarea în clinică a dozărilor cu spir presupune îndepli
nirea condiţiilor armatoare: a) existenta unor centri de legare în 
macromoleculele d° dozat (de exemnlu, receptorii enzimelor, proteine 
ca albumina s e r ^ ^ e t c ) ; b) un compus marcat cu spin care si mimeze 
legarea specifică la aceşti centri. Această tehnică se poate folosi 
pentru stabilirea diagnosticului unor stări patologice şi îmbunătă
ţire? tratamentului aplicat pacientului. 

Cantitatea de marker liber sau legat de o macromoleculă se 
poate determina fără separarea fizică a celor două fracţiuni. Spec
trul RES al markerului liber este diferit de cel al markerului legat 
şi concentraţiile celor două fracţiuni pot fi determinate prin cali-
brarea amplitudinii liniilor spectrului RES al markerului liber cu 
diferite standarde de concentraţie cunoscută. 

Un exemplu de utilizare a acestei metode în diagnosticul 
clinic [131] constă în evaluarea toxicităţii bilirubinei -la noii 
născuţi cu icter - boală periculoasă ce poate conduce la leziuni ne
urologice grave sau chiar la moarte. Metoda constă în folosirea aci
dului succinic marcat cu spin (XXIV) care mimează specificitatea le
gării bilirubinei de albumina serică urr,ană. 

H00C-CH2-C-C0DH 

Ù 
XXIV 0-

i .3 .3 . Dozări iinunologice cu spin 
jTeste lmunologice nelzotopice cu radicali liberi) 

Dozările radioimuno]ogice (radioimmunoassay- RIA) figurează 
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printre tehnicile de vîrf folosite în determinarea concentraţiei mo
leculelor biologic active si ale metaboliţilor lor în fluidele fizi
ologice. Principiul testului RIA se bazează pe reacţia specifică în
tre un antigen (sau haptenă) şi un anticorp (Tab. 1 şi Tab. 2). 

Complexul anticorp-antigen se separă de antigenul liber ne
legat şi cantitatea de antigen liber (sau legat) se determină aiăsu-
rînd radioactivitatea fazelor separate. Deşi această tehnică prezin
tă o mare sensibilitate, testul RIA are o serie de inconveniente e-
numerate în Tab. 3. 

TABELUL 1. Definiţi i 

Antigeni: Substanţe care declanşează formarea anticorpilor şi reac-
ţiorează cu aceştia 

Antiser: Ser ce conţine anticorpi ca urmare a injectării da anti
geni 

Haptene: Molecule mici (GM < 5000) care manifestă proprietăţi anti-
genice numai atunci cînd sînt legate covalent de o macro-
moleculă purtătoare 

TABELUL 2. Reacţia imuno logică 

nticorp • Antigen f » Complex Anticorp-Antigen 
Ac Ag Ac-Ag 

[Ac-Ag] 
Constanta de legare: K = 

[Ac][Ag] 
(Ag] şi [Ac] : concentraţia antigenului şi respectiv concentraţia 
locurilor de legare la anticorp, specifice antigenului ales. 
[Ac - Ag] : concentraţia complexului anticorp - antigen. 

Testul de legare al proteinelor competitive: 
0 cantitate variabilă de Ag şi o cantitate constantă de Ag marcat cu 
un izotop radioactiv sînt puse în competiţie pentru reacţia de ata
şare la un număr constant şi limitat de locuri de legare la anticorp 
pînă la atingerea echilibrului. 
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TABELUL 3. Inconvenientele testului radîo•munologic 

1. Costul ridicat al izotopilor 
2. Costul ridicat al echipamentului de măsurare a radioactivităţii 
3. Riscurile pentru sănătatea celor care prepară şi utilizează hap-

tene marcate cu radioizotopi 
k. 0 competenţă specială necesară în utilizarea izotopilor 
5. Număr limitat de radioizotopi utilizabili 
5. Dificultăţi în introducerea izotopului în molecula de haptenă 
7. Durata scurtă de conservare a haptenelor marcate 
8. La haptenele tritiate cu activitate specifică ooborîtă sînt nece-

spre perioade mai lungi de numărare 

In ultimii ani s-a depus un efort considerabil pentru dez
voltarea unor procedee analitice bazate pe folosirea anticorpilor -
cunoscută fiind sensibilitatea şi specificitatea acestora - dar care 
sa nu utilizeze izotopi radioactivi. Aceste metode au fost denumite 
teste imunologice neizotopice. 

Un exemplu de test neizotopic este tehnica dozării imunolo
gice cu spin (spin immunoassay - SIA), analogă RIA, cu deosebirea că 
foloseşte antigeni (sau haptene) marcate cu spin în locul unoramar-
cate radioactiv. Dintre haptene pot să facă parte şi unele medica
mente (de ex. morfina) care declanşează o reacţie imunologică. 

Cunoaşterea concentraţiei medicamentelor in sînge prezintă 
importanţă deoarece o concentraţie prea scăzută poate determina im
posibilitatea de a ajunge la ţesutul pentru care a fost administrat, 
în timp ce un procent prea ridicat poate să conducă la simptome to
xice. 

In soluţie haptenele marcate cu spin se pot mişca libar şi 
dezordonat dînd naştere unui semnal RES izotrop cu trei linii îngus
te. In cazul haptenelor marcate dar legate de molecule mari de anti
corpi (complex anticorp-haptenă), mobilitatea radicalilor liberi 
scade considerabil, ceea ce are drept consecinţă lărgirea şi depla
sarea liniilor spectrului RES. Dacă în acest mome.it se adaugă proba 

http://mome.it
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de dozat care conţine haptenele Remarcate, specia marcata este de
plasata din cooplexul anticorp-haptenâ şi ea îşi regăseşte mobilita
tea rotaţională mare, observîndu-sa o creştere a amplitudinii semna
lului RES izotrop. Intensitatea acestui semnal RES este proporţiona
li ev concentraţia haptenei marcate nelegate şi el este net separat 
de spectrul RES al haptenelor marcate cu spin care fac parte din 
coaplexul anticorp-haptenâ. Concentraţia haptenei marcate, nelegate, 
se estimează din amplitudinea semnalului RES mobil. iar cantitatea 
existentă In probă se poate evalua cu ajutorul unei curbe standard. 

Avantajul tehnicix ox« constă în faptul că metoda nu necesi
tă procedee de separare a hapteneùor legate de cele nelegate (motiv 
pentru care a fost denumită şi test imunologic omogen). 

La concentraţii potrivite de anticorpi în raport cu haptene. 
marcată cu spin, foraarea complexului intre haptenele marcate şi an
ticorpi este deosebit de sensibilă la prezenta haptenelor libere în 
soluţia de analizat (10~ M). 

Ca un exemplu, în ultimii ani a fost imaginată o metodă 
[l32] rapidă şi selectivă pentru dozarea mcrfir.er, arătîndu-se că 
SIA este mai sensibilă decît crematografia în strat subţire în stu
diile clinice [l33j. Metoda se bazează pe cuplarea albuminei serice 
bovine cu morfina marcată cu spin. 

HHCQCHl0'>(r~~^ OH 

h XXV 

După cuplarea albuminei, s-a injectat un număr do şoareci cu 
jcest complex pentru a se induce formarea anticorpilor. Cînd morfina 



- 53 -

marcata cu spin (XXV) a fost legată de anticorpi, tripletul de linii 
înguste din spectrul RES, caracteristic radicalului nitroxil liber, 
a suferit o deformare şi a devenit asimetric. Aceasta a demonstrat 
câ morfina marcată cu spin s-a legat la regiunea activă a moleculei 
de imunoglofculinâ; din această cauză, rotaţia biomoleculei a fost 
încetinită şi amplitudinea mişcării sale limitată. 

La adăugarea unei probe care conţine morfină nemarcată la 
complexul radical liber-imunoglobulină, morfina marcată cu spin este 
eliberata din locul de legare şi spectrul său RES redevine un tri
plet cu linii ascuţite. 

Dacă se trasează o curbă etalon pentru d-'rerite concentraţii 
de morfină, măsurînd intensitatea primei linii a spectrului RES, se 
poate determina cantitatea de morfină în orice fluid biologic. 

Această tehnică a mai fost folosită pentru dozarea şi a al
tor medicamente [l3U] . 

Avantajul metodei constă în marea sa specificitate: ea nu 
este influenţată de prezenţa în proba de testat a altor compuşi chi
mici fiindcă aceştia nu sînt recunoscuţi de anticorpi. 

5.3.4. Dozări imunologice cu spin utilizlnd biomembrane 
(Spin - membrane immunoassay, SMIA) 

Tehnica SIA se utilizează în special pentru dozarea unor li-
ganzi hidrosolubili. Aplicabilitatea acestei metode este încă re-
strînsă de faptul că o mare parte a liganzilor de interes biologic 
au un caracter hidrofob şi deci nu sînt solubili în apă. De aceea 
s-a imaginat recent o nouă posibilitate de dozare imunologică bazată 
pe imunochimia lipozomilor [l35] şi utilizarea markerilor de spin 
[136]. 

Markerii de spin sînt consideraţi printre compuşii cei mai 
eficienţi utilizaţi în scopul caracterizării din punct de vedere 
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cantitativ a lizei imunologice a linozomilor. 
Se cuvine să menţionăm că s-at» efectuat dozări imunologice 

cu biomembrane folosind drept markeri sx alţi compuşi chimici, dar 
diamagnetici, cum sînt glucoza, unele enzime,etc. 

Dozarea imunologică, utilizînd markeri de spin, este un caz 
particular al metodei generale de dozare imunologică cu biomembrane 
("membrane immunoarsay - MIA"). 

Principiul tehnicii SMIA constă în faptul că antigenele le
gate de lipida se pot solubiiiza în stratul dublu lipidic al membra
nelor, formîndu-se astfel lipozomi sensibilizaţi. Etapa cea mai im
portantă o reprezintă prepararea sensibilizatorilor specifici. Aceş
tia pot fi derivaţi ai unor molecule amfipatice, obţinuţi prin lega
rea covalentă a antigenilor de grupările polare. 

Diferite medicamente şi compuşi biologic activi se pot lega 
covalent prin intermediul unor reactivi de cuplare adecvaţi de o în
treagă clasă de molecule amfipatice. Molecula rezultată poate cons
titui un sensibilizator numai dacă există posibilitatea încorporării 
sale în membrane, gruparea cu proprietăţi de antigen rămînînd la ex
terior, expusă contactului cu faza apoasă şi disponibilă pentru le
garea de anticorpi specifici. Se rezolvă în acest mod şi problema 
insolubilităţii în apă, întîlnită în cazul SIA pentru unele haptene 
marcate cu spin. 

In interspaţii]e apoase dintre straturile duble lipidice ale 
lipozomilor sensibilizaţi se introduce o soluţie de markeri nitroxi-
lici. 

Lipozomii care conţin sensibilizatori potriviţi pot reacţio
na cu anticorpi specifici, iar în prezenţa complementului are loc 
liza veziculelor lipidice, eliberîrdu-se astfel markerii aflaţi în 
interior. 

Un exemplu: spectrul RES al markerului (XXVI) aflat în in-
terspaţiile apoase ale lipozomilor a prezentat linii largi şi puţin 
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intense (rezultlnd din interacţiunile 
de schimb între electronii impari ai 

OH 
V—s iî radicalilor liberi nitroxilici), da-

Q. H \-H-~(CH2)9 OH Ce' 
\ / | z torită concentraţiei locale m a n a 
^ M3 

markenlor de spin. Aceste linii 
XXVI 

largi de rezonanţă reprezintă valoa
rea de fond a dozării. După liză, 

markerii de spin sînt eliberaţi în întregul volum al probei, redu-
cîndu-se concentraţiile lor locale şi eliminîndu-se interacţiunile 
de schimb. Drept rezultat se înregistrează un spectru cu linii ascu
ţite si intense. Valoarea amplitudinii acestui semnal este direct 
proporţională cu numărul de molecule marcate cu spin eliberate din 
Iipozomi. Astfel, măsura în care lipozomii au fost lizaţi în prezen
ţa complementului se poate determina exact prin măsurarea schimbării 
intensităţii semnalului. Pentru dozarea antigenilor, antiserul se a-
mesteca cu antigeni în fază apoasă (un standard de concentraţie cu
noscută sau o probă necunoscută) (etapa 1). Gradul de inhibare al 
anticorpului de către antigenul aflat în faza apoasă se determina a-
dăugînd Iipozomi sensibilizaţi în mod specific, care conţin o con
centraţie mare de markeri de spin în interspatiile apoase (etapa 2) 
şi apoi se adaugă complement de cobai (etapa 3) pentru a iniţia liza 
imunologică a lipozomilor legaţi de anticorpi. Gradul de liză este 
invers proporţional cu cantitatea de antigen aflat în faza apoasă în 
epi-ubetele de dozare. 

Un exemplu de aplicare concretă a tehnicii SMIA îl constitu
ie dozarea tiroxinei [137] . Dozarea în acest mod a hormonilor tiroi-
dieni prezintă un interes clinic deosebit, dacă avem în vedere avan
tajele suplimentare menţionate anterior ale acestei metode neizoto-
pice de dozare, în comparaţie cu tehnica clasică RIA, utilizată în 
prezent aproape în exclusivitate pentru aceste dozări. 

Recent au fost trecute în revistă şi alte aplicaţii ale mar
kerilor de epin în imunologie fi38]. 
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6. CONCLUZn, UMtTELE METODEI, PERSPECTIVE 

Rezultatele activităţii noastre în domeniul radicalilor li
beri [55-57,62-61] şi al markerilor de spin [61,65,77,82-85,92,99], 
ca şi multitudinea datelor existente în literatură, din care unele 
au fost prezentate succint mai înainte, ne-au sugerat cîteva conclu
zii în perspectiva posibilităţii dezvoltării şi aplicării acestei 
metode pe o scară mai largă şi în ţara noastră. 

1. Metoda markerilor de spin este, după cunoştinţa noastră, 
singura tehnică experimentală care reuneşte pe lîngă posibilitatea 
deosebit de largă a utilizării pentru studiul unui număr mare de 
sisteme biologice, o sensibilitate spectrală deosebită şi o uşurinţă 
de interpretare a rezultatelor. Sensibilitatea spectrală se referă, 
pe de o parte, la posibilitatea detectării unor concentraţii foarte 
scăzute de molecule paramagnetice în proba de studiat ( ̂  10 2 centri 
paramagnetici) şi, pe de altă parte, se concretizează în variaţii 
măsurabile ale unor parametri spectrali, variaţii care însoţesc ori
ce schimbare a stării fizice a radicalilor liberi determinată de mo
dificarea conformaţiei sau a proprietăţilor micro-mediului lor ambi
ant. Spectrele RES furnizează nu numai dovezi cu privire la apariţia 
unor modificări ale structurii şi/sau conformaţiei mediului în care 
au fost introduşi markerii nitroxilici, ci şi informaţii semnifica
tive privind fundamentarea la nivel molecular a acestor modificări. 
Metoda a devenit în prezent o tehnică de lucru utilizată pe scară 
largă în scopul investigării relaţiei structură-funcţie pentru o di
versitate tot mai mare de sisteme biologice. 

2. Utilizarea markerilor de spin a permis obţinerea unor in
formaţii importante privind dispunerea spaţială şi dinamica biomole-
culelor, precum şi natura şi proprietăţile micromediului în care au 
fost încorporaţi radicalii liberi. De asemenea, s-au putut determina 
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şi distanţele între diferite grupări chimice aflate în aceeaşi bio-

rnoleculă. 

3. Aplicarea tehnicii de maicare cu spin în biologie şi bio
fizică a conclus la o mai bună înţelegere a formei spectrelor RES şi 
implicit a proceselor fizice care le determină. Aceasta a avut un 
rol hotărîtor pentru interpretarea fără echivoc a spectrelor RES 
complexe ale anumitor sisteme biologice marcate cu spin. 

4. Metoda prezintă unele avantaje evidente: simplitatea mo
dului de lucru şi un preţ moderat al aparaturii (în lei). In plus, 
probele de studiat, care pot avea Volume foarte mici (10-30 pi), ne
cesită cintităti minime de material biologic. Ele se pot măsura 
chiar dacă sînt opace (un plus faţă de spectroscopia optică). 

Se impune să menţionăm faptul că limitele de aplicabilitate 
ale metodei pentru studiul sistemelor biologice se referă în primul 
rînd la perturbarea acestora în prezenţa grupării paramagnetice. Nu 
trebuie să uităm faptul că în realitate se determină întotdeauna 
proprietăţile moleculelor marcate cu spin şi nu cele ale moleculelor 
nem^rcate. De aceea, măsura în care din datele obţinute cu markeri 
de spin se pot deduce concluzii relevante şi pentru sistemele nemar
cate trebuie evaluată în mod critic pentru fiecare situaţie concre
tă în parte. In unele cazuri, această evaluare critică pentru fieca
re caz studiat se bazează pe necesitatea menţinerii funcţionalităţii 
normale a sistemului biologic în prezenţa grupărilor marcate. De e-
xemplu, o dovadă a faptului că markerii de spin reprezintă o percur-
baţie acceptabila o constituie păstrarea activităţii funcţionale a 
unor proteine şi enzime marcate cu spin, chiar şi în regiunea grupă
rilor active, precum şi posibilitatea încorporării rnarkerilor de 
spin pe cale biosintetică în unele sisteme biologice, cum sînt mem
branele . 
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Extinderea în perspectivă a posibilităţilor, de aplicare a 
metodei impune o interpretare teoretică mai riguroasă a spectrelor 
Si implicit perfecţionarea metodicilor de simulare cu ajutorul cal
culatorului electronic. Aceasta creează posibilitatea eliminării e-
rorilor de interpretare datorate aproximaţiilor necorespanzătoare 
folosite pentru calculul unor parametri cum sînt timpul de corela
ţie rotaţională, parametrul de ordine sau coeficientul de partiţie. 

Importanţa investigării mobilităţii rotaţionale a molecule-
. —8 —3 

lor în domeniul 10 < t _ < 10 s desch .de numeroase alte posibi
lităţi de lucru teoretic şi experimental prin dezvoltarea tehnicii 
transferului de saturaţie, aflată încă în faza de început. 

Dezvoltarea domeniului impune de la sine prepararea unei di
versităţi mai mari de markeri de spin cu specificitate crescută pen
tru anumite sisteme biologice particulare. De exemplu, se anunţă in
teresanţi aminoacizii marcaţi cu spin utilizaţi în special la sinte
za peptidelor, care conţin astfel gruparea nitroxil localizată spe
cific în poziţii care prezintă interes ale lanţului polipeptidic. 

Obţinerea unei imagini cît mai complete la nivei molecular a 
sistemelor biologice studiate va depinde într-o foarte mare măsură 
şi de modul în care vor fi folosite complementar ci alte tehnici de 
investigare, cum ..înt rezonanţa magnetică nucleară (RMN) , spectro
scopia optică de aosorbţie si de fVuorescenţ?, spectroscopia Raman, 
etc. 
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